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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää hoivakoti Villa Andanteen muuttaneiden 
asukkaiden, omaisten ja henkilökunnan kokemuksia muuttoprosessin toteutumisesta 
Villa Andantessa. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostuu aikaisemmista tut-
kimuksista sekä aiheeseen liittyvästä lähdekirjallisuudesta. Työn teoriaosuudessa käsi-
tellään palveluasumista, ikääntyneen ihmisen toimintakykyä sekä muuttoa ja kotiutu-
mista hoivakotiin. 
 
Tutkimus perustuu tutkimustulosten tuottamaan tietoon ja se toteutettiin laadullisia ja 
määrällisiä menetelmiä käyttäen. Aineistokeruun keinona käytettiin kyselylomaketta ja 
teemahaastattelua, joilla aineistoa kerättiin sekä laadullisesti että määrällisesti. Tällöin 
tutkimusmenetelmänä oli triangulaatio. Lähetetyistä 49:stä kyselylomakkeesta palautui 
määräajassa 27 kappaletta. Laadullinen aineisto analysoitiin sisällönanalyysiä käyttäen 
ja määrällinen aineisto kvantitatiivisen analyysin menetelmin. Tutkimusaineistosta teh-
tiin havaintomatriisi Excel -taulukkolasketaohjelmalla ja tuloksia havainnollistettiin 
kaavioiden avulla sekä sanallisesti. 
 
Tutkimuksesta noussut tutkimustulos oli, että vaikka muuttoprosessi on usein asukkaal-
le hyvin raskas, olivat muuttoprosessin ja kotiutumisen kokemukset pääosin myönteisiä. 
Muutto kokemuksena on aina yksilöllinen, mutta toisinaan se ei suju toivotulla tavalla. 
Myös henkilökunta ja omaiset kokivat muuttoprosessin sujuneen pääosin hyvin. Muu-
ton onnistunut toteutuminen on merkittävä tekijä asukkaan kotiutumisessa ja sopeutu-
misessa uuteen ympäristöön. Tutkimuksesta kävi ilmi, että prosessi on raskas omaisille-
kin, jotka myös kokivat tarvitsevansa tukea läheisensä muuttoprosessin aikana. Asuk-
kaan kotiutumista edistävinä tekijöinä tuloksista nousivat erityisesti hoitajien roolin 
merkitys ja asukkaan ohjaamisen tärkeys uudessa ympäristössä. Työntekijöillä oli sel-
keä yhteinen näkemys siitä, että asukkaalle on tärkeää antaa aikaa ja läsnäoloa, sekä 
tarjota mielekästä toimintaa heti ensimmäisistä viikoista lähtien. 
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ABSTRACT 

 

 

Suhonen, Inka. Moving to Villa Andante. Experiences of moving to the nursing home. 
Helsinki, Autumn 2014, 69 p., 2 appendices.  
Diaconia University of Applied Sciences, Degree Programme in Social Services and 
Education, Option in Diaconal Social work. Degree: Bachelor Of Social Services. 
 
The purpose of this study was to describe how the clients who move to the nursing 
home, their families, and the staff were experiencing the moving process in Villa 
Andante. The theoretical framework consists of previous studies and source literature 
related to the topic. The theoretical part of the work is about assisted living, elderly 
human capabilities and moving to and settling in a nursing home. 
 
The study is based on the results of research to produce knowledge, and it was carried 
out using qualitative and quantitative methods. The data was gathered by theme 
interviews and questionnaire, where the material was collected both qualitatively and 
quantitatively. In this case, the research method was triangulation. Questionnaires were 
sent to a total of 49 units, of which 27 answers were returned on time. The qualitative 
data was analysed using content analysis and the quantitative data was analysed by a 
quantitative analysis methods. Out of the research material an observation matrix was 
made by using the Excel -program, and the results were illustrated verbally and by using 
diagrams. 
 
The test results of the study were that, even if the moving process often is very heavy 
for the resident, the experiences of the migration process and of moving, are mainly 
positive. The migration experience is always unique and it does not always work out as 
hoped. Also, the staff and the relatives felt that the moving process had gone mostly 
well. Moving successfully is a significant factor in people settling down and adapting to 
their new environment. The study showed that the process is also heavy for the families, 
and they also felt that they needed support during the process. The presence of the 
carers and guidance in the new environment are important factors in the tenant's ability 
to adapt. Workers had a clear, shared vision of the importance to give residents their 
time and presence, and to provide meaningful activities from the first weeks onwards. 
 
Keywords: old age, ability to function, nursing home, questionnaire 
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1 JOHDANTO 

 

 

Muuttaminen on ihmiselle usein stressaava ja työtä vaativa prosessi. Erityisesti ikäänty-

neiden kohdalla muutto on stressitekijä ja herättää monenlaisia tunteita. Laura Kilven 

mukaan muuttaminen pois tutusta ympäristöstä ja luopuminen rakkaasta kodista on 

ikääntyneille usein raskasta, ja saattaa herättää heissä pelon, turvattomuuden ja ahdis-

tuksen tunteita (Kotiranta 2009). Hoivakotiin muutetaan hyvin moninaisista syistä, ja on 

tärkeää muistaa, että kokemukset muutosta ovat aina monenlaisten tekijöiden summa.  

Anni Vilkko (1997, 172–173) kuvailee kotia konkreettisen asuintilan lisäksi paikaksi, 

jossa on myös eksistentiaalinen ulottuvuus ihmisen elämänhistorioineen ja kokemuksi-

neen. Koti edustaa ihmiselle turvaa ja pysyvyyttä, ja sen merkityksellisyys vanhetessa 

korostuu.  

 

Väestörakenteen merkittävän ikääntymisen myötä vanhuspalveluiden tarve kasvaa jat-

kuvasti ja ikääntyneitä pyritään hoitamaan kodeissaan mahdollisimman pitkään. Usein 

muutto hoivakotiin tapahtuu silloin, kun ikääntyneen toimintakyky on jo huomattavasti 

heikentynyt. (Kunnat 2014.) Tämän työn tarkoituksena oli tutkia muuttoprosessin toteu-

tumista hoivakoti Villa Andantessa. Aineistoa kerättiin asukkailta, omaisilta ja henkilö-

kunnalta monimenetelmällisesti. Tutkimus sai alkunsa kiinnostuksestani vanhustyötä 

kohtaan ja halusta tuottaa itselleni merkitykselliseen paikkaan hyödyllistä uutta tietoa ja 

materiaalia. 

 

Tietoa muuttoprosessista kerättiin lomakekyselyllä Villa Andanten asukkailta, omaisilta 

ja henkilökunnalta. Lomakekyselyn jälkeen tutkimusta syvennettiin haastattelemalla 

kahta asukasta heidän kokemuksistaan muuttamisesta ja kotiutumisesta Villa Andan-

teen. Lisäksi haastateltiin kahta Villa Andanten työntekijää, joilta kerättiin tietoa hen-

gellisen tuen toteutumisesta Villa Andantessa. Tutkimustulosten ja muun aineiston poh-

jalta muuttoprosessin laadukasta toteuttamista Villa Andantessa voidaan kehittää ja sen 

olemassa olevat vahvuudet voidaan havaita selkeämmin. Tutkimus tuotti arvokasta tie-

toa myös muuttoprosessiin liittyneistä asukkaiden ja omaisten kokemuksista ja tunteista.  

 

Kuvailen tutkimuksen tuloksia lomakekyselystä nousseiden teemojen kautta, joita ovat 

muuton valmistelu, muutto, kotiutuminen, toimintakyvyn tukeminen, yhteistyön raken-
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tuminen, kehittäminen, hyvät käytännöt sekä muuttoprosessin haasteellisuus. Niiden 

pohjalta tein johtopäätöksiä muutosta ja kotiutumisesta sekä pohdin eettisyyteen ja tut-

kimuksen luotettavuuteen liittyviä seikkoja. 
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2  AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 

 

 

2.1 Tutkimuksen aihevalinta ja perustelut 

 

Tutkimuksen aihe valikoitui Villa Andanten kanssa yhteistyössä. Olen työskennellyt 

Villa Andantessa useamman vuoden ajan, joten ajatus tuottaa tutkimus itselle tuttuun ja 

tärkeään paikkaan tuntui innostavalta. Olen kiinnostunut työstä ikääntyneiden parissa ja 

halusin oppia opinnäytetyön kautta aiheesta lisää. Useamman vuoden työkokemuksen 

kautta olen voinut havaita, mitä asioita Villa Andantessa voitaisiin kehittää, ja sitä kaut-

ta työn aihevalinta muotoutui luontevasti. Muuttoprosessin onnistumisella on merkittä-

vä vaikutus ikääntyneen kotiutumisessa hoivakotiin ja kokonaisvaltainen tuki prosessin 

aikana on tärkeää. Aihe on mielenkiintoinen ja uskon tutkimuksen tuovan niin hyödyl-

listä tietoa Villa Andanteen kuin myös yleisemmällä tasolla siitä, mitkä asiat ovat mer-

kittäviä uuden asukkaan siirtyessä palveluasumiseen ja millaisia kokemuksia ja tunteita 

muutto herättää. 

 

Onnistuneen muuttoprosessin toteuttamisessa on asukkaan kotiutumisen kannalta tärke-

ää tuntea hänen elämänhistoriaansa, tapojansa ja tottumuksiaan. Tällöin hoitotyötä voi-

daan lähteä toteuttamaan asukkaan yksilöllisistä tarpeista ja tottumuksista käsin. Myös 

hoitajien läsnäolo on merkityksellistä ympäristön ollessa asukkaalle vielä vieras. Läsnä-

ololla voidaan lievittää ahdistusta ja lisätä turvallisuudentunnetta. Muutto hoivakotiin 

on useimmille ikääntyneille merkittävä elämänmuutos ja raskas prosessi, ja muistot 

muuttoprosessista jäävät mieleen positiivisina tai negatiivisina.  

 

Opinnäytetyössäni keskityn asukkaiden, omaisten ja henkilökunnan kokemuksiin muu-

tosta sekä asioihin, jotka ovat tuen kannalta merkittäviä muuttoprosessin aikana. Loma-

kekyselyyn ja teemahaastatteluihin valittiin sellaisia asukkaita omaisineen, jotka olivat 

muuttaneet Villa Andanteen viimeisen 12 kuukauden aikana. Henkilökunnan kysely 

osoitettiin talon vakituisille työntekijöille, sillä juuri heillä on merkittävä rooli uuden 

asukkaan vastaanottamisessa ja muuttoprosessin toteuttamisessa käytännön tasolla. 
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2.2 Hoivakotiin muuttaminen 

 

Tutkimuksia ikääntyneiden, omaisten ja hoitajien hoidosta ja kokemuksista löytyy run-

saasti (Lehtonen, 2005; Niemelä 2010 & Kuukasjärvi 2011). Palveluasumisesta on tehty 

lukuisasti aiempia tutkimuksia liittyen esimerkiksi ympäristöön, elämän mielekkyyteen 

ja kodikkuuteen. Omaa tutkimustani vastaavasta aiheesta löytyi toinen opinnäytetyö, 

joka käsittelee muuttoprosessin toteutumista palvelutalossa asiakkaan itsemääräämisoi-

keuden toteutumisen, toiveiden ja tunteiden näkökulmasta. Muut tutkimukset toimivat 

mielestäni opinnäytetyöni kanssa yhteen, jos halutaan tarkastella yksittäisiä osa-alueita 

ja niiden toteutumista palveluasumisessa. Niitä tarkastelemalla voidaan saada kattava 

kuva palveluasumiseen liittyvistä kokemuksista, haasteista ja mahdollisuuksista eri osa-

alueiden ja kohderyhmien välillä. 

 

Mervi Pirilä (2003) laati Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä palvelutalo 

Kotikaaren laatukäsikirjaan asukkaan onnistuneen muuttoprosessin ohjeistuksen. Työn 

tarkoituksena oli kuvata palvelutalo Kotikaaren muuttoprosessin toteutumista tällä het-

kellä ja siinä olevia kehittämistarpeita. Tutkimusongelmana työssä olivat, miten asiak-

kaan itsemääräämisoikeus toteutuu palvelutaloon hakeutuessa, miten valintatilanteessa 

huomioidaan asukkaan ja hänen omaistensa toiveet ja tunteet koko muuttoprosessiin 

nähden sekä miten nykyistä palvelutalon asukkaan valinta- ja muuttokäytäntöä tulisi 

kehittää. Pirilä (2003) toteaa tutkimuksessaan, että palvelutaloon hakeutuessa asukkaan 

itsemääräämisoikeus toteutuu vaihtelevasti riippuen siitä, kuinka tiukasti hakija tai 

omaiset pitävät toiveistaan kiinni. Itsemääräämisoikeus ei aina toteudu, ja vapautuvat 

paikat määräävät usein hoitopaikkaan pääsystä. Kehittämisehdotuksena asukkaan valin-

ta- ja muuttokäytäntöihin Pirilä (2003) esitti asukasnäkökulman ja asukkaan toiveiden 

korostamisen, sekä omaisten osallistamisen muuttoprosessiin entistä aktiivisemmin. 

 

Noora Salonen (2011) tutki Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetyössään palvelu-

talossa asuvien ikäihmisten kokemuksia ja näkemyksiä palvelutalosta kotina, sekä mitä 

koti ja kodikkuus merkitsevät ikääntyneelle ihmiselle. Tutkimuksen tavoitteena oli sel-

vittää, miten kyseiset asiat näkyvät ja toteutuvat palvelutaloasumisessa. Salonen (2011) 

kertoo tutkimuksessaan, että ikääntyneet olivat kokeneet kodikkuuden olevan merkityk-

sellinen elementti heidän elämänlaatunsa kannalta. Omien tavaroiden merkitystä palve-

lutalossa tuotiin haastatteluissa esille kodikkuutta lisäävänä seikkana, mutta kokemukset 
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ja näkemykset kodikkuudesta olivat kuitenkin hyvin subjektiivisia. Kodikkuuden merki-

tys nähtiin siis palvelutalossa tärkeänä, ja se näyttäytyi realistisena ja toteutettavissa 

olevana seikkana myös palveluasumisessa. 

 

Laura Kilpi (2010) käsitteli sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielmassaan oman kodin 

jättämistä ja vanhuutta vanhainkodissa. Aihe on mielenkiintoinen, sillä ikääntyneen 

hyvinvoinnin kannalta on tärkeää tuntea ja tunnistaa niitä kokemuksia ja tunteita, joita 

oman kodin jättäminen ja hoitolaitokseen siirtyminen herättää. Näiden kokemusten 

kautta voidaan sopeutumista uuteen ympäristöön edistää tai ainakin ymmärtää laajem-

massa mittakaavassa. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää millaisia tunteita vanhain-

kotiin siirtyminen on ikääntyneissä herättänyt ja voiko vanhuus olla hyvää vielä van-

hainkodissakin. Tutkimuksen tulokset oman kodin jättämisestä ja vanhuudesta vanhain-

kodissa olivat vaihtelevia. Kilpi (2010) toteaakin tutkimuksen tuloksia esitellessään, että 

ikääntyessään ihmiset eivät muutu toistensa kaltaisiksi, vaan heissä on nähtävissä yhä 

enemmän yksilöllisyyttä, joka vaikuttaa suuresti heidän vanhuutensa hyväksi tai huo-

noksi kokemiseen vanhainkodissa. 

 

Eeva-Maria Niemelä (2010) tutki Metropolian ylemmän ammattikorkekoulututkinnon 

opinnäytetyössään palvelun laatua tehostetussa palveluasumisessa. Tietoa kerättiin asu-

kas ja omaisnäkökulmasta, ja tavoitteena oli saada kaupungille palvelun ostajana tietoa 

palveluiden laadusta. Työtä ja tavoitteita ohjaavina laatukriteereinä olivat itsemäärää-

misoikeus, oikeudenmukaisuus, osallisuus, yksilöllisyys ja turvallisuus. Tutkimuksen 

perusteella laadun kriteerit olivat täyttyneet palveluasumisessa hyvin ja yksittäiset osa-

alueet saivat hyviä arvosanoja. Parhaiten toteutuvaksi tulosten pohjalta nousi oikeu-

denmukaisuus ja huonoiten toteutuvaksi itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Virike-

toimintaa ja hoitajien aikaa asukkaille toivottiin tutkimustulosten valossa lisää. 
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3 VANHUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT 

 

 

3.1 Vanhustyön tavoitteet 

 

Väestön ikääntyminen on tällä hetkellä maailmanlaajuinen, globaali ilmiö (Koskinen, 

Aalto, Hakonen & Päivärinta 1998, 21). Suomessa ikääntyminen on vanhenemiskehi-

tyksessä Euroopan Unionin keskitasoa. Keskeisiä syitä väestön ikääntymiselle ovat kes-

kimääräisen eliniän nousu ja yleisen hyvinvoinnin kasvu. (Lähdesmäki & Vornanen 

2009, 16–17.) Vuonna 2012 naisten eliniän odote oli 83,4 vuotta ja miesten 77,5 vuotta 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos i.a.a). Tällä hetkellä Suomessa on 452 866 yli 75-

vuotiasta ihmistä (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos i.a.b) ja vuoteen 2020 mennessä 75 

vuotta täyttäneitä arvioidaan olevan jo 557 920 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos i.a.c).  

 

Vanhustenhuollossa keskeisiä tavoitteita ovat laitospaikkojen vähentäminen, avopalve-

luiden kehittäminen ja ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen. Ammatillisessa van-

hustyössä pyritään tunnistamaan ikääntyneen voimavarat, joiden kautta toimintakykyä 

voidaan ylläpitää ja edistää kokonaisvaltaisesti. Ikääntyneen hyvinvointia tulee tukea 

toimintakyvyn, elämänlaadun ja turvallisuuden osa-alueilla, ja kotona asumista pyritään 

tukemaan mahdollisimman pitkään. Mielekkään toiminnan ja osallisuuden kokemusten 

tarjoaminen ikääntyneelle on merkityksellistä hänen hyvinvointinsa kannalta. (Lähdes-

mäki & Vornanen 2009, 18.) Koskisen, Aallon, Hakosen ja Päivärinnan (1998, 40) mu-

kaan tulevaisuuden vanhustyön perustaksi tulisi omaksua lääketieteellisen näkemyksen 

rinnalle myös laaja sosiokulttuurinen näkemys ikääntymisestä. Sosiokulttuurinen van-

hustyö pyrkii moniammatillisuuteen sekä huomioimaan ikääntyneiden yksilölliset elä-

mäntilanteet, jotka edellyttävät nykypäivänä yhä monimuotoisempia palvelumuotoja. 

 

Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus sisältää valtakunnalliset tavoitteet 

liittyen ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja palvelurakenteeseen. 

Laatusuositus sisältää tavoitteet myös henkilöstöön, johtamiseen ja asuin- ja hoitoympä-

ristöihin. Valtakunnalliset tavoitteet korostavat avopalveluiden osuutta ikääntyneiden 

hoidossa ja mahdollisuutta asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään. (Ikäihmisten 

palvelujen laatusuositus STM julkaisut 2008:3.) Kotihoidon ohella tarvitaan tulevaisuu-

dessa kuitenkin myös toimivia vaihtoehtoja laitosasumiselle, sillä myös niiden ikäänty-
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neiden määrä on nousussa, jotka eivät pärjää kotona avopalveluista huolimatta (Mattila-

Niemi 2014). 

 

 

3.2 Laatu vanhustyössä ja laitoshoidossa 

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn turvaamisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja ter-

veyspalveluista tuli voimaan vuonna 2013. Laki sisältää iäkkäiden ihmisten palvelujen 

laadun kriteerit ja kunnan velvoitteet palveluiden järjestämisessä (Laki ikääntyneen vä-

estön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012). 

Ikääntyneiden hyvään hoitoon kuuluu heidän elämänlaatunsa turvaaminen ja laatuperi-

aatteet. Näitä ovat asiakkaita kunnioittava kohtaaminen, asiakaslähtöisyys ja kuntoutta-

va työote. Ikääntyneen oikeudet itsenäisyyteen, osallisuuteen, itsensä toteuttamiseen, 

arvokkuuteen ja hyvään hoitoon ja huolenpitoon luovat pohjan laadukkaalle laitos-

hoidolle. Hyvä laitoshoito on suunniteltu edellä mainitut kriteerit huomioiden. Ikäänty-

neen tukeminen lähtee aina hänen toimintakykynsä ja jäljellä olevien voimavarojensa 

pohjalta. (Voutilainen, Backman & Paasivaara 2002, 115–116.) 

 

Laadunhallinta ja arviointi ovat tärkeä osa vanhuspalveluiden toteutusta. Sosiaali- ja 

terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat laatineet yhteistyössä ikäihmisten hoitoa 

ja palveluja koskevat laatusuositukset, jotka antavat suuntaviivat kunnille palveluiden 

toteuttamiseen ja laadun arvioimiseen. Suositukset eivät sido kuntia, vaan toimivat oh-

jaavina elementteinä palveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Kunnat suunnittelevat ja 

kehittävät ikääntyneiden kuntalaistensa palvelut paikallisten laatusuositusten pohjalta. 

(Lähdesmäki & Vornanen 2009, 257.) 

 

Lähdesmäen ja Vornasen (2009, 257) mukaan laatusuositusten toteuttamisessa tarvitaan 

laajaa yhteistyötä ja niiden tarkoituksena on edistää tarve- ja voimavaralähtöistä palve-

lujen suunnittelua eri toimijoiden välisellä työskentelyllä. Laatusuositusten tarkoitukse-

na on toimia avuksi kunnille ja yhteistoiminta-alueille palveluiden laadun ja kustannus-

vaikuttavuuden arvioinnissa. Kunnat ovat velvollisia ilmoittamaan asukkailleen vuosit-

tain, millainen kunnan palvelutaso on ollut ja miten palveluille asetetut tavoitteet on 

saavutettu. 
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4 PALVELUASUMINEN 

 

 

4.1 Palveluasumisen määritelmä 

 

Kun ikääntyneen toimintakyky heikkenee niin paljon, ettei hän enää kykene asumaan 

omassa kodissaan, tulee miettiä asumisen erilaisia vaihtoehtoja. Ikääntyminen on yksi-

löllistä, ja sen myötä erilaisia muutoksia tapahtuu niin fyysisellä kuin henkiselläkin ta-

solla. Ikääntyessä mahdollisuus sairastua pitkäaikais- ja muistisairauksiin lisääntyy, ja 

liikuntakyky voi heikentyä oleellisesti vaikuttaen kotona pärjäämiseen. Palveluasumi-

nen on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat asumiseensa päivittäistä ulkopuolista apua. 

Vaihtoehtoina asumiselle voivat olla esimerkiksi koti palvelutalossa tai ryhmäkodissa, 

jotka mahdollistavat palveluasumista tarjoamalla asunnon, yhteisiä tiloja ja tarvittavia 

palveluita. (Kauhanen–Simanainen 2009, 151–153.)  

 

Ikääntyneiden asumispalvelut ovat sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaisia palveluita, 

joiden järjestäminen on kuntien vastuulla. Heikentynyt toimintakyky ja toiminnan ra-

joitteet ovat yleisimpiä syitä asumispalveluiden käyttöön. Tavallisessa palveluasumises-

sa ikääntynyt asuu vuokralla tai omistusasunnossa, ja käyttää vain joitakin tarvitsemiaan 

palveluita hyväkseen. Palveluita voivat olla esimerkiksi kodinhoitoapu, ateriapalvelut, 

avustaminen arjen toiminnoissa, terveydenhoito, kuntoutus ja turvapalvelut. (Asumisen 

rahoitus ja kehittämiskeskus 2013, 5, 8.)   

 

Kun palveluiden tarve on suuri, voidaan puhua tuetun tai tehostetun palveluasumisen 

tarpeesta. Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa ympärivuorokautista hoitoa ihmisille, 

jotka ovat fyysisesti huonokuntoisia tai muistisairaita. Asumista hoivakodissa tarkoite-

taan tehostetuksi palveluasumiseksi. Tuki- ja palveluasumista tarjoavat kunnat, sekä 

yksityiset yritykset ja järjestöt. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.) 

 

 

4.2 Pitkäaikaishoito 

 

Pitkäaikaishoito on tarkoitettu sairaille ja iäkkäille ihmisille, jotka tarvitsevat jatkuvaa 

hoitoa eivätkä pysty asumaan enää omissa kodeissaan (Suomi 2014). Pitkäaikaishoito 
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määritellään hoidoksi, joka on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta tai 

enemmän (Hautala 2012, 159). Pitkäaikaishoitoa tarjotaan palvelutaloissa, sairaalan 

vuodeosastoilla ja hoivakodeissa. Pitkäaikaishoitoa tarjoavissa hoivakodeissa on hoitoa 

tarjolla ympärivuorokautisesti. Kaupungit järjestävät hoivakotiasumista omana toimin-

tanaan, ostopalveluna tai palvelusetelipaikoilla yksityisissä hoivakodeissa. (Seniorin 

palveluopas 2013, 54.)  

 

Yleisenä tavoitteena pitkäaikaishoidossa on järjestää ikääntyneille kodinomainen ja 

yksityisyyttä kunnioittava asuinympäristö, joka edistää heidän kuntoutumistaan ja oma-

toimisuuttaan (Holma, Heimonen & Voutilainen 2002, 117). Pitkäaikaishoito pitää 

yleensä sisällään hoidon lisänä täyden ylläpidon eli ruokailut, lääkkeistä, vaatetuksesta 

ja hygieniasta huolehtimisen (Suomi 2014). 

 

 

4.3 Hoitoon hakeutuminen 

 

Vakava muistisairaus tai huomattavasti heikentynyt toimintakyky ovat keskeisiä syitä 

palvelutaloon tai hoivakotiin muutolle. Muutto tapahtuu useimmiten silloin, kun tuki-

toimet kotona eivät ole enää riittäviä ja ikääntynyt tarvitsee tiiviimpää huolenpitoa. (Se-

niorin palveluopas 2013, 52.) Sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaisten palveluiden jär-

jestäminen on kuntien vastuulla ja palvelurakenteen tulee olla kuntalaisten tarpeiden 

mukainen. Palveluita ovat esimerkiksi koti- ja asumispalvelut, omaishoidon tuki ja lai-

tospalvelut. (Seniorin palveluopas 2013, 53; Koskinen, Aalto, Hakonen & Päivärinta 

1998, 242.)  

 

Hoitopaikan hakeminen voi lähteä ikääntyneen itsensä kokemasta tarpeesta tai läheis-

ten, lääkärin tai kotihoidon aloitteesta. Prosessin alkaessa ikääntyneelle tehdään palvelu-

tarpeen arviointi, jossa kartoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaisten palvelujen 

tarvetta. Arvioinnin jälkeen asiantuntijat pohtivat ikääntyneelle tarkoituksenmukaista 

hoitopaikkaa ja ikääntyneen oma mielipide otetaan huomioon hoitopaikan valinnassa. 

Hakemus hoitopaikasta tulisi allekirjoittaa henkilökohtaisesti, mutta ikääntyneen oike-

ustoimikelpoisuuden puuttuessa voi omainen tai edunvalvoja allekirjoittaa hakemuksen 

hänen puolestaan. (Seniorin palveluopas 2013, 53.) Mikäli ikääntynyt on sairaalahoi-

dossa, asumisesta voidaan keskustella esimerkiksi sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa. 
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Useimmiten paikat palvelutaloissa täytetään tarvelähtöisesti, eli sen mukaan, kuka paik-

kaa eniten tarvitsee. Sopivaa hoitopaikkaa joutuu usein jonottamaan, ja jonotusaika 

vaihtelee kuntakohtaisesti. (Seniorin palveluopas 2013, 53.) 

 



17 
 

5 IKÄÄNTYVÄN IHMISEN TOIMINTAKYKY 

 

 

5.1 Monimuotoinen toimintakyky 

 

Ikääntyminen on prosessi, joka vaikuttaa ihmiseen yksilöllisesti. Tieteellinen tieto 

ikääntymisestä on lisääntynyt viime vuosina, ja siitä on muotoutunut oma tieteenalansa 

eli gerontologia. Uuden tutkimustiedon myötä ikääntymistä pidetään normaalina ja ai-

nutkertaisena vaiheena elämässä, johon kuuluu kehitystehtäviä ja kriisejä. Vanhenemis-

teorioita on erilaisia, mutta nykyisissä teorioissa vanhenemista käsitellään usein joko 

onnistuneena tai vähemmän onnistuneena prosessina, joka sisältää yksilön omat koke-

mukset ikääntymisestä ja mitattavissa olevat vanhenemismuutokset. (Aejmelaeus, Kan, 

Katajisto & Pohjola 2007, 13.) 

 

 

5.1.1 Ikääntyvän toimintakyvyn muutokset 

 

Lähdesmäen ja Vornasen (2009, 19) mukaan ikääntyminen tapahtuu jokaiselle ihmiselle 

yksilöllisellä nopeudella. Ikääntymisen vaikutuksesta ihmiselle tapahtuu monenlaisia 

muutoksia, jotka vaikuttavat esimerkiksi hänen arkeensa ja asemaansa yhteiskunnassa. 

Ikääntyminen aiheuttaa monenlaisia elämää muuttavia tekijöitä erityisesti ihmisen toi-

mintakyvyssä. Ikääntyneen ihmisen toimintakyky voidaan katsoa hyväksi, mikäli hän 

selviytyy itsenäisesti tavallisista arkielämän toiminnoista. Toimintakykyä heikentäviä 

tekijöitä voivat puolestaan olla erilaiset sairaudet tai vammat.  

 

Toimintakykyä voidaan määritellä monella eri tavalla. Tässä työssä kuvaan toimintaky-

kyä fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja hengellisen toimintakyvyn osa-alueiden kautta, 

jotka kaikki ovat yhteydessä toisiinsa. Muutokset yhdellä osa-alueella vaikuttavat 

useimmiten myös muihin toimintakyvyn alueisiin. Vanheneminen etenee aina yksilölli-

sesti, ja siihen liittyviä merkittäviä tekijöitä ovat perinnöllisyys ja ulkoiset tekijät. 

(Aejmelaeus, Kan, Katajisto & Pohjola 2007, 14.) 

 

Hoivakodeissa asuu usein ikääntyneitä, joilla on erilaisia muistisairauksia ja toiminta-

kyvyn rajoitteita. Tällöin toimintakyvyn arviointia tarvitaan avuntarpeen ja tukimuoto-



18 
 

jen selvittämiseksi. Toimintakyvyn ylläpitäminen on ydintehtävä ikääntyneiden kun-

touttavassa ja toimintakykyä tukevassa hoitotyössä. Muistisairaan ihmisen toimintaky-

vyn ja avuntarpeen arvioinnissa voidaan käyttää apuna hänen itsensä ja hänen omaisten-

sa haastattelua, arjen havainnointia, arvioivaa kirjaamista sekä erilaisia toimintakyvyn 

mittareita, esimerkiksi MiniMental State Examination -muistitestiä. Kaikki ikääntyneen 

voinnissa ja toimintakyvyssä tapahtuneet muutokset tulisi kirjata ylös, jotta häntä pys-

tyttäisiin tukemaan kokonaisvaltaisesti. (Koskinen, Aalto, Hakonen & Päivärinta 1998, 

174.) 

 

 

5.1.2 Fyysinen toimintakyky 

 

Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen selviytymiskykyä fyysistä aktiivisuutta 

vaativista arkielämän toiminnoista (Lähdesmäki & Vornanen 2009, 23). Fyysinen van-

heneminen on prosessi, jota erityisesti ihmisen perimä säätelee. Normaalista fyysisestä 

vanhenemisesta seurauksena oleva toimintakyvyn heikentyminen tapahtuu useimmiten 

75 ikävuoden jälkeen. (Aejmelaeus, Kan, Katajisto & Pohjola 2007, 29–30.) Fyysinen 

toimintakyky voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen; yleiskestävyyteen, lihaskuntoon ja 

liikkeiden hallintakykyyn. Ikääntymisen seurauksena elimistön toimintakyky heikkenee 

ja vastustuskyky laskee. Yksilölliset erot sairastavuudessa ja ihmisten elinajassa ovat 

kuitenkin suuria. (Eloranta & Punkanen 2008, 10.)  

 

Kivelän ja Vaapion (2011, 87) mukaan iän karttuessa liikunnan merkitys korostuu. Lii-

kunta voi vaikuttaa merkityksellisesti useaan toimintakyvyn osa-alueeseen. Liikkumi-

nen edesauttaa ikääntyneen hyvinvointia ja toimintakykyä monella tavalla, kuten paran-

tamalla fyysistä kuntoa sekä hidastamalla fyysisen suorituskyvyn heikkenemistä. Kau-

hanen-Simanaisen (2009, 232) mukaan fyysisellä liikunnalla on yhteys myös aivotoi-

mintaan, ja fyysinen aktiivisuus virkistää ikääntyneen mieltä. Liikunnan positiiviset 

vaikutukset voivat näkyä myös esimerkiksi ikääntyneiden kaatumisten ehkäisyssä. Tär-

keää olisikin ylläpitää ja kehittää ikääntyneen lihaskuntoa sekä tasapainoa, jotta esimer-

kiksi tuolilta nouseminen ja portaissa liikkuminen onnistuisi mahdollisimman pitkään. 

(Kivelä & Vaapio 2011, 87.)  
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Fyysiseen toimintakykyyn voidaan katsoa kuuluvaksi myös ihon kunto, ravitsemuksen 

tila, kehon rakenne sekä psykososiaalinen toimintakyky. Hyvä ihon kunto on ikäänty-

neiden kohdalla erityisen tärkeää, koska sillä voidaan ehkäistä sääri- ja painehaavaumia 

sekä muita ihon ongelmia. Ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn tukemisen tavoitteena 

on tukea heidän itsenäistä selviytymistään voimavaralähtöisesti. (Lähdesmäki & Vorna-

nen 2009, 10, 23.) 

 

 

5.1.3 Psyykkinen toimintakyky 

 

Psyykkinen toimintakyky voidaan jaotella neljään osa-alueeseen, joita ovat kognitiiviset 

toiminnot, persoonallisuus, psyykkiset voimavarat sekä mieliala. Ikääntymisen myötä 

muisti usein heikkenee ja asioiden mieleen painaminen vaikeutuu. Tärkeitä psyykkisiä 

voimavaroja ikääntyneillä ovat oma motivaatio, mieliala sekä omien vahvuuksien ja 

heikkouksien tunnistaminen. (Lähdesmäki & Vornanen 2009, 23–24.)   

 

Minäkäsitys ja itsearvostus ovat osa psyykkistä toimintakykyä. Niillä tarkoitetaan ihmi-

sen käsitystä omasta itsestään toimijana, ja ne heijastuvat myös ikääntyneen kykyyn 

arvioida itseään. Päätöksenteko ja ongelmanratkaisukyky kuuluvat myös psyykkiseen 

toimintakykyyn. Psyykkinen toimintakyky liittyy fyysiseen ja sosiaaliseen toimintaky-

kyyn tiiviisti, ja se mahdollistaa ikääntyneen sopeutumisen hänelle itselleen välttämät-

tömiin rooleihin niin, että hän säilyttää elämänhallintansa. (Lähdesmäki & Vornanen 

2009, 23–24.) 

 

Ikääntyneen psyykkistä toimintakykyä on tärkeää arvioida, jotta hänen kognitiivisista 

toiminnoistaan, kuten muistamisesta, päätöksenteosta ja ongelmanratkaisusta saataisiin 

ajantasaista tietoa. Lisäksi olisi tärkeää pyrkiä tunnistamaan ikääntyneen persoonalli-

suutta ja mielialaa, joiden kautta toimintakykyä voidaan tukea tavoitteellisesti. Arvioin-

nissa hyviä menetelmiä ovat esimerkiksi haastattelut, havainnointi ja erilaiset psyykki-

sen toimintakyvyn arviointimittarit. Niiden avulla voidaan tunnistaa ikääntyneen 

psyykkiseen toimintakykyyn liittyviä ongelmia ja voimavaroja. (Lähdesmäki & Vorna-

nen 2009, 76–77.) 
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5.1.4 Hengellinen toimintakyky 

 

Lähdesmäen & Vornasen (2009, 86) mukaan hengellinen toimintakyky voi tuntua haas-

tavalta aihe-alueelta, jonka arvioimisesta on vielä vähän kokemusta. Hengellisen toi-

mintakyvyn alue on kuitenkin tärkeä, ja sen merkitys ikääntyessä korostuu. Tukemalla 

ikääntyneen hengellistä toimintakykyä voidaan saada tietoa uskonnollisuudesta, elä-

mänkatsomuksesta, arvoista, aatteista ja elämämänfilosofiasta. Tämän kautta saadaan 

myös tärkeää tietoa ikääntyneen suhtautumisesta elämään ja kuolemaan, jonka kautta 

häntä voidaan tukea tarkoituksenmukaisesti. 

 

Ikääntyneen hengellisen elämän vaaliminen on tärkeä osa vanhustyön kokonaisuutta. 

Vanhustyön hengelliseen ulottuvuuteen kuuluvat hoiva, hoito ja hengellisyys erottamat-

tomasti (Sariola 2011, 92). Koskisen, Aallon, Hakosen ja Päivärinnan (1998, 136) mu-

kaan uskonnolliset perinteet saattavat vaikuttaa ikääntyneen ihmisen tapaan kohdata 

inhimillisen olemassaolon kysymyksiä, vaikka he eivät pitäisikään uskonnollisuutta 

muuten itselleen tärkeänä asiana. Ikääntyneet eivät kuitenkaan muodosta yhtenäistä 

ryhmää suhteessa hengellisyyteen, joten tarvetta siihen ei voida pitää itsestään selvänä 

asiana vanhuudessa.  

 

Koskinen, Aalto, Hakonen ja Päivärinta (1998, 136) luonnehtivat hengellisyyden osaksi 

ihmisyyttä ja uskoa Jumalaan. Hengellisyydestä puhuttaessa voidaan ajatella, että on 

olemassa muukin todellisuus kuin se jossa elämme. Hengellinen toimintakyky voi olla 

ikääntyneelle sisäinen voimavara, joka tuo elämään sisältöä, tarkoitusta ja toivoa. Läh-

desmäen ja Vornasen (2009, 210) mukaan ikääntyneen hengellinen vakaumus on tärke-

ää tuntea, jotta hänen toimintakykyään voitaisiin tukea mahdollisimman hyvin. Ikään-

tymiseen liittyviä huolia voidaan tällöin käsitellä myös hengellisestä näkökulmasta, ja 

mielekkyyden löytäminen elämään voi löytyä hengellisyydestä. 

 

Sariolan (2011, 93) mukaan toisinaan voi olla haasteellista erottaa, mikä on hengellistä 

tukemista ja mikä on muuta hoitoa. Vanhusten sielunhoidossa on tärkeämpää keskittyä 

läsnäoloon, joka voi olla esimerkiksi muistelemista, lukemista, laulamista, rukousta ja 

pienissä käytännön asioissa toimimista. Kivelän ja Vaapion (2008, 146) mukaan esi-

merkiksi lukemisen kautta ikääntynyttä voi luontevasti kannustaa keskustelemaan ja 

jakamaan kokemuksiaan. Ikääntyneet muistavat usein hyvin laulujen sanoja, jonka 
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vuoksi hengellisten laulujen laulaminen ja kuunteleminen voivat toimia hengellisen 

tuen välineenä. Mikäli laitoshoidossa olevat ikääntyneet kaipaavat hengellistä tukea, on 

hoitajien tärkeää järjestää heille hartaushetkiä tai huolehtia mahdollisuudesta osallistua 

hartaustilaisuuksiin.  

 

Sariolan (2011, 89–90) mukaan ihmisarvoisen vanhuuden käsite on tullut kulttuuripe-

rintöömme pääosin kristillisen uskon pohjalta. Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksissa 

mainitaan seurakuntien rooli yhteistyökumppaneina useaan kertaan, mutta laatusuosi-

tuksissa ei kuitenkaan ole suoranaista mainintaa ikääntyneiden hengellisten tarpeiden 

vaalimisesta. Sariolan (2011, 90) mukaan on valitettavaa, ettei hengellisyyttä mainita 

erikseen laatusuositusten keskeisissä sisällöissä, sillä sen mukana olo osoittaisi hengelli-

sen elämän kuuluvan yhteiskunnan laaja-alaisen ja kokonaisvaltaisen vanhustyön keski-

öön. 

 

 

5.1.5 Sosiaalinen toimintakyky 

 

Vaikka ikääntyminen on suurelta osin biologinen prosessi, vaikuttaa se jokapäiväisten 

toimintojen ja vuorovaikutustilanteiden kautta ihmiseen myös sosiaalisesti. Sosiaalinen 

toimintakyky määrittää ihmisen valmiuksia toimia vuorovaikutuksessa muiden ihmisten 

ja yhteisöjen kanssa, sekä osana koko yhteiskuntaa. Sosiaaliset taidot ja sosiaalinen 

identiteetti kuuluvat olennaisesti sosiaaliseen toimintakykyyn. Sosiaalisesti toimintaky-

kyinen ikääntynyt selviää vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ja vaalii henki-

lökohtaisia ihmissuhteitaan. (Lähdesmäki & Vornanen 2009, 24.)  

 

Elorannan ja Punkasen (2008, 134) mukaan sosiaalinen toimintakyky tarkoittaa yksilö-

tasolla ihmisen omien mahdollisuuksien tunnistamista suhteessa ympäristöönsä. Ryh-

mätasolla se käsittää ihmisten väliset suhteet, ja yhteiskuntatasolla voidaan käsittää ih-

minen osana sosiaalista organisaatiota. Vuorovaikutustilanteet muiden ihmisten kanssa 

ja yhdessäolo ihmisten kanssa ovat välttämättömiä ihmisen eheälle mielenterveydelle ja 

ne tuovat elämään sisältöä ja merkitystä. 

 

Sosiaalinen vanheneminen tarkoittaa muutoksia ikääntyneen ihmisen ja hänen ympäris-

tönsä suhteissa ja odotuksissa. Se ilmenee erilaisten ikään liittyvien tapahtumien seura-
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uksena ja roolien muutoksina. Terveyden ja toimintakyvyn heikentyessä myös sosiaali-

set kontaktit usein vähenevät. Muistihäiriöihin sairastuneilla ihmisillä läheisverkosto 

useimmiten kapenee lähimpiin ihmisiin ja omaan perheeseen. (Eloranta & Punkanen 

2008, 17.) Hyvin toimiva sosiaalinen verkosto toimii ikääntyneen terveyden ja toimin-

takyvyn kivijalkana (Kivelä & Vaapio 2011, 101–102). Se tukee ihmistä stressitilanteis-

sa ja vastoinkäymisissä suojaten näin ihmistä esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksil-

ta. Vahva sosiaalinen verkosto tukee ikääntynyttä myös fyysisessä, psyykkisessä ja 

hengellisessä toimintakyvyssä. Sosiaaliset suhteet ovat ikääntyneelle tärkeä voimavara, 

joka vaikuttaa merkittävästi hänen hyvinvointiinsa, elämänlaatuunsa ja sosiaaliseen 

toimintakykyynsä. (Lähdesmäki & Vornanen 2009, 24.) 

 

Merkittävä voimavara ikääntyneelle on kuuluminen osaksi omaa sukupolvea, jossa yh-

distävänä tekijänä toimivat monet koetut tapahtumat elämän eri vaiheissa. Samaa suku-

polvea edustavat ihmiset ymmärtävät usein paremmin toisiaan kuin eri sukupolvea 

edustavat. Ikääntymisen myötä tapahtuu usein suuri muutos ikääntyneen sosiaalisissa 

suhteissa. Muutoksia aiheuttaa esimerkiksi eläkkeelle jääminen ja ikätovereiden menet-

täminen. (Aejmelaeus, Kan, Katajisto & Pohjola 2007, 28.) 

 

Yhteydenpidon vähentyessä ikääntynyt saattaa kokea yksinäisyyttä ja vuorovaikutus 

oman perheen ja ammattiauttajien kanssa muuttuu ajankohtaisemmaksi. Monille ikään-

tyneille ovat merkittäviä ihmissuhteita ne,  jotka syntyvät heidän käyttäessään erilaisia 

palveluita. Palveluasumisessa uusia ihmissuhteita syntyy henkilökunnan ja muiden 

asukkaiden välillä. Palveluasumisen lisääntyessä tulisikin nähdä asukkaiden tukemisen 

mahdollisuudet heidän yhtenäisyyden tunteensa ja uusien sosiaalisten suhteidensa edis-

tämiseksi. (Aejmelaeus, Kan, Katajisto & Pohjola 2007, 28.) 

 

 

5.2 Toimintakyky osana ympäristöä ja kotiutumista 

 

Aejmelaeuksen, Kanin, Katajiston ja Pohjolan (2007, 45) mukaan laitosasumiseen siir-

tyminen on ikääntyneelle usein suunniteltu ja raskas päätös. Omasta kodista luopumi-

nen ja palvelu- tai hoivakotiin muuttaminen on käännekohta ikääntyneen elämässä. 

Valmistautuminen tulevaan muuttoon auttaa ikääntynyttä sopeutumisprosessissa, joten 

muuttoprosessi tulisi suunnitella ja toteuttaa huolellisesti.  Hoitajien roolilla on merkit-
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tävä vaikutus asukkaan sopeutumisessa uuteen ympäristöön, ja vastaanottotilanteeseen 

tulee aikaa olla varattuna riittävästi. Tällöin edesautetaan turvallisuudentunteen luomista 

ja kokemusta siitä että asukas on tervetullut uuteen kotiinsa. Ikääntyneelle tulisi heti 

hänen saapuessaan näyttää tilat, jotka ovat vastedes hänen käytössään. Tämä lisää so-

peutumista uuteen tilanteeseen. Myös omaisten huomioiminen ja kuuleminen vastaanot-

totilanteessa on tärkeää. (Aejmelaeus, Kan, Katajisto & Pohjola 2007, 45.) 

 

Palveluasumiseen siirtyminen saattaa tuntua ikääntyneestä monella tapaa vaikealta. Lai-

toksissa ja hoivakodeissa olevat rutiinit saattavat tuntua ahdistavilta ja sopeutuminen 

uuteen tilanteeseen voi olla haastavaa. Kodinomaisuus ympäristössä on tärkeää, ja omi-

en tavaroiden mukana tuominen lisää ikääntyneen turvallisuudentunnetta. Toimintaky-

vyn heikentyessä voi ikääntynyt tarvita avukseen apuvälineitä liikkumiseen ja päivittäi-

sistä toiminnoista selviytymiseen. Tällöin ympäristön esteettömyyden merkitys koros-

tuu ja tulisi huolehtia siitä, että ikääntynyt pystyy liikkumaan turvallisesti ja vaivatto-

masti asuinympäristössään. (Aejmelaeus, Kan, Katajisto & Pohjola 2007, 45.)  

 

Yksityisyys laitos- ja palveluasumisessa ei aina ei ole selviö. Ikääntyneelle saatetaan 

tarjota paikkaa, jossa huone tai wc-tilat ovat yhteiskäytössä. Tällöin tulisi kiinnittää 

huomiota asukkaan yksityisyyden turvaamiseen. Tilanjakajilla ja omilla tavaroilla voi-

daan rakentaa yksityisyyttä asukkaiden yhteiskäytössä olevaan huoneeseen. Uusia lai-

toksia rakennettaessa on epäkohtaa pyritty huomioimaan enemmän. Oma huone tarjoaa 

asukkaalle yksityisyyttä ja paikan olla rauhassa. Oman huoneen etuna on myös, että 

asukas voi sisustaa huonetta oman makunsa mukaan. Uusien tilojen suunnittelussa täy-

tyisi toimintakyvyn kokonaisvaltainen ylläpitäminen huomioida entistä tarkemmin. 

Suunnittelun tukena on olemassa kriteeristöt esimerkiksi wc-tilojen invamitoituksiin. 

Suunnittelussa tulisi pyrkiä huomioimaan asukkaiden toimintakykyyn, mutta myös hen-

kilökunnan ergonomiaan vaikuttavat tekijät. (Aejmelaeus, Kan, Katajisto & Pohjola 

2007, 46.) 

 

Esteettisyys on merkityksellinen tekijä suhteessa viihtyvyyteen, ja on tärkeää, että tilat 

olisivat viihtyisiä ja kodikkaita. Viihtyisyyttä tärkeämpää on kuitenkin hyvä ja yhteisöl-

linen ilmapiiri. Pelkkä fyysinen ympäristö ei ole riittävä kodikkuuden tuntemiseen pal-

veluasumisessa. Asuinympäristön ilmapiirin tulisi olla turvallinen ja arvostava, ja asuk-
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kaan itsemääräämisoikeutta tulisi kunnioittaa. (Aejmelaeus, Kan, Katajisto & Pohjola 

2007, 47.) 
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6 HOIVAKOTI VILLA ANDANTE 

 

 

6.1 Villa Andanten esittely 

 

Villa Andante on Mediverkon omistama tehostettua palveluasumista tarjoava yksityinen 

hoivakoti. Mediverkko on suomalainen palveluntuottaja, joka tarjoaa sosiaali- ja tervey-

denhuollon palveluja yhteistyössä julkisen sektorin kanssa. Hoivakoti Villa Andante 

sijaitsee Espoon Nöykkiössä, ja on aloittanut toimintansa vuonna 2010. Asiakkaita 

muuttaa Villa Andanteen yksityisinä ja kaupungin asiakkaina. Asukaspaikkoja Villa 

Andantessa on 46 ja paikkoja lyhytaikaista hoitoa tarvitseville on kaksi. Näistä paikoista 

yhden hengen huoneita on 42 kappaletta ja  kahden hengen pariskuntahuoneita on kaksi 

kappaletta. (Mediverkko i.a.)  

 

Palveluasuminen Villa Andantessa perustuu jokaisen asukkaan henkilökohtaisiin tarpei-

siin, jotka kartoitetaan muutettaessa taloon. Jokaiselle uudelle asukkaalle laaditaan pal-

velutarpeen arvio hoitosuhteen alussa. Arvio laaditaan asukkaan yksilöllisten voimava-

rojen ja toimintakyvyn mukaan. Hoivapalveluiden tarvetta ja määrää kartoitetaan asuk-

kaan ja hänen läheistensä kanssa yhteistyössä. (Mediverkko i.a.) 

 

Villa Andantessa pyrkimyksenä on tarjota jokaiselle asukkaalle mahdollisuus elää oman 

päivärytminsä mukaan ja tarjota heille laadukasta hoitoa henkilökohtaisten tarpeidensa 

mukaan. Työtä ohjaavina arvoina ovat aito välittäminen sekä asukkaan yksilöllinen koh-

taaminen. Villa Andantessa hoitotyö on kiireetöntä, inhimillistä ja asukasta kunnioitta-

vaa. Hoitotyössä käytetään kuntouttavaa työotetta, jonka avulla tuetaan asukkaan omaa 

toimintakykyä ja voimavaroja. Lääkityksestä huolehditaan kokonaisvaltaisesti ja sen 

tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan säännöllisesti. Villa Andantessa käytetään hoitaja-

kutsujärjestelmää, jonka avulla asukkaat voivat kutsua apua aina sitä tarvitessaan. Hoi-

tajat ovat hoivakodissa tavoitettavissa ympäri vuorokauden. (Mediverkko i.a.) 
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6.2 Muuttoprosessi Villa Andantessa 

 

 

6.2.1 Asukkaaksi Villa Andanteen 

 

Ydinprosesseja Villa Andantessa ovat asukkaaksi tulo, asukkaana olo ja asukkaan läh-

töprosessit. Villa Andante tarjoaa tehostettua palveluasumista sopimuskaupunkien Es-

poon, Vantaan, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Helsingin asukkaille. Villa Andanteen 

on mahdollista hakeutua asukkaaksi kaupungin palvelusetelillä tai yksityisasiakkaana. 

Kaupunki määrittelee hoitoon pääsyn edellytykset. Hoitoon hakeudutaan hoidon tar-

peessa olevan henkilön, hänen läheistensä, kotisairaanhoidon, kotiavun tai päivystävän 

sairaalan aloitteesta. Hakemukseen tarvitaan lääkärin ja alueen sosiaalityöntekijän lau-

sunnot, sekä ikääntyneen hoitoisuuspisteet. Kaupunki tekee lopullisen päätöksen hoito-

paikasta. (Villa Andante 2014.) 

 

Asukkaan sopivuus arvioidaan yhteistyössä kaupungin yhteyshenkilön ja Villa Andan-

ten moniammatillisen tiimin kanssa. Kaupungin ostaessa hoitopaikan Villa Andantesta 

sovitaan paikkaan liittyvistä kriteereistä ja erityisehdoista aina erikseen. Yksityisasiak-

kaan sopivuus ja hoidon tarve arvioidaan asiakkaan taustatietojen, omaisilta tulleen tie-

don, diagnoosien ja esitietojen perusteella. Asukkaan hoidon tarvetta kartoitetaan tar-

kemmin vielä ensimmäisen kahden viikon aikana palvelusuhteen alkamisesta. Tähän 

kuuluu asukkaan voinnin seurantaa ja kokonaistilanteen arviointia, sisältäen esimerkiksi 

toimintakykyyn liittyviä testejä. Lisäksi perehdytään asukkaan hoidon kannalta merkit-

täviin asiakirjoihin kuten epikriiseihin, lääkelistaan ja lähetteisiin. (Villa Andante 2014.) 

 

 

6.2.2 Asukkaan muutto ja vastaanotto 

 

Ennen muuttoa uudelle asukkaalle ja hänen omaisilleen tarjotaan mahdollisuus tutustu-

miskäyntiin Villa Andantessa. Peruskalusteina huoneissa ovat hoivasänky ja patja, kat-

tovalaisin, sälekaihtimet sekä lukolliset vaatekaapit. Asukas saa tuoda huoneeseen omia 

henkilökohtaisia tavaroitaan ja huonekalujaan. Huone siivotaan Villa Andanten toimesta 

ennen asukkaan muuttoa. Asukkaan muuttopäivä suunnitellaan yhteyshenkilöiden, ku-

ten omaisten tai edunvalvojan kanssa. Ennen muuttoa Villa Andanteen henkilökunta saa 
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muuttavasta asukkaasta puhelinraportin, jonka pohjalta hänet kirjataan sisään DomaCa-

re – Asiakastietojärjestelmään. Henkilökunta laatii asukkaalle asukaskansion, joka sisäl-

tää kaikki hänen paperinsa ja hoidon kannalta tärkeät tietonsa, kuten tiedon hoitotahdos-

ta. Asukas ja hänen omaisensa saavat esitteen Villa Andantesta ja täyttävät esitietokaa-

vakkeen asukkaan muuttaessa. Lisäksi he kirjaavat omaisuuslistaan asukkaan Villa An-

danteen mukanaan tuoman omaisuuden. Asukkaalle tehdään myös suoraveloitussopi-

mus apteekkiin ja selvitetään kuvauslupa. (Villa Andante 2014.) 

 

 

6.2.3 Asukkaan kotiutuminen 

 

Asukkaan kotiutumisen tueksi annetaan asukkaalle ja hänen omaisilleen taustatietolo-

make täytettäväksi. Tämän avulla kartoitetaan tietoa asukkaan elämänkaaresta. Asuk-

kaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, ja täytetään RAI-arvioinnin taustatietolo-

make. RAI-arvioinnin ensimmäinen sisäänkirjaus tehdään 14 vuorokauden kuluessa 

asukkaan muutosta. (Villa Andante 2014.) RAI-arviointi on ikääntyneiden ihmisten 

hoidon tarpeen ja laadun arviointi- ja seurantajärjestelmä, joka on tarkoitettu hoivakodin 

henkilöstön käyttöön. RAI lyhenne tulee sanoista Resident Assessment Instrument. 

(Tampereen kaupunki 2013.)  

 

Asukkaan muutettua taloon omalääkäri tekee asukkaalle tulotarkastuksen ja asukkaan 

toiveesta myös omaiset voivat osallistua siihen. Villa Andanten asukkaiden hyvinvoin-

nista huolehditaan erikseen laadittuja toimintaperiaatteita noudattaen. Toimintaperiaat-

teita Villa Andantessa ovat asukkaan arvostus, yksilöllisyyden, yksityisyyden ja oman 

tahdon kunnioittaminen sekä hoito- ja palvelusuunnitelman noudattaminen. (Villa An-

dante 2014.) 

 

Talossa on tarjolla asukkaille viriketoimintaa ja tapahtumia, joiden kautta pyritään luo-

maan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä asukkaiden ja hoitajien välille. Kahden viikon sisäl-

lä muutosta järjestetään hoitopalaveri yhdessä asukkaan, omaisten ja henkilökunnan 

kanssa. Asukkaan yksilöllistä hoito- ja palvelusuunnitelmaa pyritään noudattamaan ja 

siihen asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Asuk-

kaan terveydentilaa ja hyvinvointia arvioidaan päivittäin. (Villa Andante 2014.)  
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6.2.4 Asukassuhteen päättyminen 

 

Asukassuhde päättyy, kun asukkaan terveydentilassa, toimintakyvyssä tai elämäntilan-

teessa tapahtuu muutoksia, jotka vaativat asukassuhteen päättymistä. Asukassuhteen 

päättymisestä tiedotetaan omaisia, omaa lääkäriä ja palvelun maksajaa. Asukkaan pois 

muuttaessa hoiva- ja vuokrasopimus sekä apteekkisopimus päätetään. Asukkaan huone 

tyhjennetään omaisten toimesta. Asukkaan siirtyessä toiseen hoitolaitokseen (esimer-

kiksi tilanteessa, jossa asukkaan vointi oleellisesti muuttuu) lähettävä hoitaja kirjaa läh-

tötilanteen DomaCare – Asiakastietojärjestelmään ja kirjaa asukkaan järjestelmästä 

ulos. (Villa Andante 2014.) 

 

Villa Andanten toimintaperiaatteisiin kuuluu, että asukkaat hoidetaan elämänsä loppuun 

asti Villa Andantessa, tutussa ja turvallisessa ympäristössä, mikäli asukas ja omaiset 

niin haluavat. Villa Andantessa toimitaan asukkaan saattohoito- ja kuolemantapauksissa 

erillisen toimintaohjeen mukaisesti. Kuoleman tapauksissa vainaja valmistellaan siirtoa 

varten ja huolehditaan vainajan siirrosta sekä kuolintodistusten toimittamisesta maist-

raattiin ja läänin oikeuslääkärille. Omaisten tukeminen surutyössä on tärkeää ja heitä 

tuetaan lämpimästi ja arvostavasti. Asukkaan saattohoidossa tuetaan asukasta ja omaisia 

heidän toiveidensa mukaan, ja valmistetaan heitä kuoleman kohtaamiseen. Saattohoi-

dossa keskitytään asukkaan inhimillisen, hyvän elämän ylläpitämiseen ja kivuttomuu-

teen, ja jäljellä oleva elinaika pyritään järjestämään mahdollisimman normaaliksi niin 

asukkaalle kuin omaisille. (Villa Andante 2014.) 

 

 

6.2.5 Hengellinen tuki Villa Andantessa 

 

Muuttaessaan Villa Andanteen asukkaan uskonnollinen vakaumus ja siihen liittyvät 

tarpeet ja toiveet pyritään selvittämään. Hoitajien tarjoama hengellinen tuki arjessa to-

teutuu kuuntelemalla asukasta ja hänen toiveitaan, sekä tarjoamalla mahdollisuus osal-

listua hartaustilaisuuksiin. Jumalanpalveluksien katsomiseen televisiosta tarjotaan mah-

dollisuutta säännöllisesti. Yhteistyötä tehdään Espoonlahden seurakunnan kanssa ja 

tarpeen mukaan asukkaalle voidaan tarjota keskustelumahdollisuutta diakonin tai päi-

vystävän pastorin kanssa. Joka kolmas viikko diakoni käy pitämässä Villa Andantessa 

hartauden, ja toisinaan tarjolla on myös ehtoollinen. Henkilökunta valmistaa tilan harta-
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utta varten ja kerää halukkaat osallistujat koolle. Erityisesti saattohoitotapauksissa päi-

vystävää pastoria hyödynnetään asukkaan tai omaisten toiveesta. (Villa Andante 2014.) 
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7 TUTKIMUSPROSESSI 

 

 

7.1 Tutkimuskysymykset ja työn tavoitteet 

 

Tutkimuksen aihe valikoitui hoivakoti Villa Andanten kanssa yhteistyössä. Tutkin työs-

säni sitä, miten uuden asukkaan muutto ja kotiutuminen Villa Andantessa toteutuvat ja 

miten muuttoprosessia voitaisiin kehittää. Tavoitteeni oli selvittää, mitkä ovat niitä teki-

jöitä, jotka tukevat asukkaan onnistunutta muuttoa ja kotiutumista uuteen ympäristöön. 

Työtä ohjaavat tutkimuskysymykset olivat seuraavat:  

 

1. Miten muuttoprosessi ja kotiutuminen Villa Andantessa toteutuvat? 

2. Miten muuttoprosessia voitaisiin kehittää? 

 

 

7.2 Tutkimusmenetelmät  

 

Tutkimusotteeltaan opinnäytetyö on pääosin kvantitatiivinen eli määrällinen,  mutta 

siinä käytettiin myös kvalitatiivisia eli laadullisia menetelmiä. Tutkimus perustuu tut-

kimustulosten tuottamaan tietoon. Aineistokeruun keinona tutkimuksessa käytettiin ky-

selylomaketta, teemahaastattelua ja avointa haastattelua. Lisäksi työkokemukseni kautta 

yhtenä aineistonkeruun muotona voidaan pitää osallistavaa havainnointia. Koska aihetta 

lähestyttiin ja aineistoa kerättiin monimenetelmällisesti, oli tutkimusmenetelmänä trian-

gulaatio. Tutkimuksessa käytetyssä menetelmällisessä triangulaatiossa aineistoa kerät-

tiin useita tiedonhankintamenetelmiä, eli lomakekyselyä, teemahaastattelua, avointa 

haastattelua ja osallistavaa havannointia käyttäen. 

 

 

7.2.1 Kvantitatiivinen tutkimus 

 

Kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä kerätään tietoa, joka voidaan yleistää. Määräl-

linen yleistettävissä oleva tieto on tilastollista ja matemaattista. Laskemalla aineistosta 

keskiarvoja voidaan tarkastella, miten kohderyhmät asettuvat keskimääräisesti ja yksit-

täisiä kohteita voidaan tarkastella suhteessa muuhun ryhmään. Ennen kvantitatiivisen 
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tutkimuksen aloittamista tulisi empiiristä aineistoa tutkia ja kuvata kokonaisuudessaan. 

(Virtuaaliammattikorkeakoulu i.a.) Kvantitatiiviseen tutkimukseen kuuluvat olennaisesti 

johtopäätökset aikaisemmista tutkimuksista, hypoteesien esittäminen, käsitteiden mää-

rittely ja tutkittavien henkilöiden valinta. Tutkimustuloksia kootessa aineiston muuttujat 

muodostetaan taulukkomuotoon ja aineisto muokataan tilastollisesti käsiteltävään muo-

toon. Päätelmiä aineistosta voidaan tehdä tilastolliseen analyysiin pohjautuen esimer-

kiksi prosenttitaulukoiden avulla. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 140.)  

 

 

7.2.2 Kvalitatiivinen tutkimus 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään kartoittamaan tutkittavan kohteen laatua, omi-

naisuuksia ja merkityksiä (Jyväskylän yliopisto i.a.). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

tutkija kerää aineistoa, jonka kautta tieto tutkimuskohteesta ja prosessista lisääntyvät 

tutkimuksen edistyessä. Tutkimuskysymykset saattavat tutkimusprosessin aikana muut-

tua, ja lopullinen tutkimus ei välttämättä esittele kaikkea kerättyä aineistoa. (Kiviniemi 

2010, 76–77.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa suositaan ihmisiä tiedon keruun element-

teinä. Tutkija pyrkii paljastamaan induktiivisen analyysin avulla odottamattomia seik-

koja, ja lähtökohtana tutkimuksessa on aineiston monitahoinen tarkastelu. Aineiston 

hankinnassa pyritään käyttämään laadullisia menetelmiä, esimerkiksi teemahaastattelua, 

jossa tutkittavien ääni pääsee esille. Tällöin kohderyhmä valitaan tarkoituksenmukaises-

ti, eikä satunnaisotoksia käytetä. Tutkimussuunnitelma muokkautuu kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa olosuhteiden mukaisesti, ja aineistoa tarkastellaan aina ainutlaatuisena. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 164.) 

 

 

7.2.3 Triangulaatio  

 

Triangulaatio tarkoittaa erilaisten menetelmien, tutkijoiden, tietolähteiden tai teorioiden 

yhdistelyä samassa tutkimuksessa. Tällöin kyseessä on moninäkökulmaisuus eli se, että 

useita menetelmiä ja lähestymistapoja yhdistellään. Triangulaatio jaetaan yleensä nel-

jään päätyyppiin, joita ovat aineistotriangulaatio, tutkijatriangulaatio, teoriatriangulaatio 

ja menetelmätriangulaatio. Tässä tutkimuksessa käytettiin menetelmätriangulaatiota. 

Menetelmätriangulaation tutkimusaineiston hankinnassa käytetään erilaisia tiedonhan-
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kintamenetelmiä rinnakkain, esimerkiksi kvantitatiiivista ja kvalitatiivista menetelmää. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

 

7.2.4 Kyselylomake 

 

Kyselylomakkeen käyttö aineiston keräämisessä mahdollistaa runsaan määrän kysy-

myksiä, ja luotettavuutta edistävä seikka on, että kysymykset esitetään kaikille vastaajil-

le samassa muodossa. Tällöin esimerkiksi äänenpainot eivät pääse vaikuttamaan tutki-

mustuloksiin. Kyselylomake sopii käytettäväksi, kun kerätään tietoa suurelta kohde-

ryhmältä. Heikko puoli kyselylomakkeen käytössä on esimerkiksi alhaisen vastauspro-

sentin mahdollisuus. Myös väärinymmärtämisen mahdollisuus on olemassa, kun vastaa-

ja ei pysty saamaan tarkennuksia itselleen epäselviin kysymyksiin. Tähän voidaan kui-

tenkin vaikuttaa laatimalla selkeät vastausohjeet ja kyselylomake huolellisesti. (Valli 

2001, 100.)  

 

 

7.2.5 Teemahaastattelu 

 

Teemahaastattelun idea on kerätä tutkimustietoa laadullisesti. Se on lomake- ja avoimen 

haastattelun välimuoto, jossa kysymysten tarkalla järjestyksellä ja muodolla ei ole mer-

kitystä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 208.) Teemahaastattelu toteutetaan kes-

kustelunuomaisesti, jossa tutkija pyrkii saamaan tutkimukseensa liittyvää tietoa. Tee-

mahaastattelun aiheet ovat ennalta määriteltyjä, mutta kysymysten tarkkaa muotoa ja 

järjestystä ei ole suunniteltu etukäteen. Jos haastattelut suorittaa haastateltaville tutussa 

ympäristössä, se edistää haastateltavien vapautuneisuutta tilanteessa, ja näin ollen  edis-

tää haastatteluiden onnistumista. (Eskola & Vastamäki 2011, 24–28.) Teemahaastattelu 

ei ole vain laadullisen tutkimuksen metodi, vaan sitä voidaan käyttää myös kvantitatii-

visessa tutkimuksessa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 208). 
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7.2.6 Avoin haastattelu 

 

Avoimessa haastattelussa haastattelija pyrkii luontevaan ja avoimeen keskusteluun 

haastateltavien kanssa, ja haastattelu etenee tietyn aihepiirin sisällä vapaasti. Avoimen 

haastattelun teemat ovat kuitenkin etukäteen valmiiksi pohdittuja. Avoin haastattelu on 

avoin kaikille mahdollisuuksille ja haastateltavan annetaan puhua asioista vapaasti. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Avoin haastattelu on lähimpänä keskustelua 

verrattaessa sitä muihin haastattelun muotoihin (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 

209). 

 

 

7.3 Aineiston keruu 

 

Tiedonkeruumenetelmänä tutkimuksessa käytettiin strukturoitua lomakekyselyä, puoli-

strukturoitua teemahaastattelua sekä avointa haastattelua. Lisäksi työkokemukseni kaut-

ta yhtenä aineistonkeruun muotona oli osallistava havainnointi. Osallistava havainnointi 

ei työssäni ollut keskeisessä roolissa, vaan lähinnä taustalla tulosten pohjalta tekemäs-

säni havainnonteossa.  

 

Strukturoidusta lomakekyselystä puhuttaessa on kyselylomakkeen kysymykset ja vasta-

usmahdollisuudet rakennettu etukäteen täsmällisesti ja kysymykset vastausvaihtoehtoi-

neen ovat kaikille vastaajille yhdenmukaiset (Kajaanin ammattikorkeakoulu i.a.). Lo-

makekyselyssä käytettiin strukturoitujen kysymysten ohella myös avoimia kysymyksiä, 

jolloin lomakekysely sijoittui formaaliudessaan strukturoidun ja puolistrukturoidun 

haastattelumenetelmän välille (LIITE 2). 

 

Lomakekysely sisälsi seitsemän kysymystä, joista kolme oli täysin strukturoituja Likert 

-asteikolla vastattavia kysymyksiä, jossa vastaukset voidaan laittaa tiettyyn järjestyk-

seen ominaisuuksiensa mukaan, esimerkiksi “täysin eri mieltä – jokseenkin eri mieltä – 

jokseenkin samaa mieltä – täysin samaa mieltä” (KvantiMOTV 2007).  Kaikissa kysy-

myksissä oli mahdollisuus täydentävään avovastaukseen. Loput kysymykset olivat 

avoimia kysymyksiä, joiden kautta pyrittiin saamaan mahdollisimman avointa ja moni-

puolista tietoa tutkittavasta aiheesta. Lomakekyselyn yhteydessä lähetettiin saatekirje, 

jossa kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta ja annettiin vastausohjeet kyselyyn. Loma-
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kekyselyn avulla toivottiin saavan suurempi joukko tutkimukseen osallistujia, kuin esi-

merkiksi haastattelun muodossa aineistoa keräämällä. 

 

Lomakekyselyn tulosten pohjalta suoritettiin teemahaastattelu kahdelle Villa Andanteen 

vuoden sisällä muuttaneelle asukkaalle. Teemat haastatteluun valikoituvat tutkimuksen 

viitekehyksestä käsin. Teemahaastatteluun osallistujiksi valittiin asukkaita, sillä loma-

kekyselyiden vastauksissa asukkaiden ääni jäi selkeästi muita vastaajia vaimeammaksi. 

Asukkaiden rooli ja kokemukset muuttoprosessissa ovat erityisen tärkeitä, joten oli tär-

keää tuoda asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia tutkimuksessa vahvemmin esille.  

 

Hengellisen tuen toteutumista käsiteltiin avoimen haastattelun muodossa kahden Villa 

Andanten työntekijän kanssa. Koska aiemmalla aineiston keruulla ei saatu tarpeeksi 

tietoa hengellisen tuen toteutumisesta Villa Andantessa, haastateltiin vielä työntekijöitä 

aiheesta. Haastattelun tarkoituksena oli kerätä tietoa Villa Andanten peruskäytännöistä 

asukkaiden hengellisessä tukemisessa sekä kartoittaa työntekijöiden kokemuksia aihee-

seen liittyen.  

 

 

7.4 Aineiston analysointi 

 

Tutkimuksen aineisto analysoitiin sisällönanalyysin kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia 

menetelmiä käyttäen. Lomakekysely järjestettiin ja vastaukset kerättiin Questback Digi-

um Enterprise -tietokoneohjelmaa käyttäen. Aineiston analysointi aloitettiin heti kyse-

lyn päätyttyä huhtikuussa 2014. Viimeiset kyselylomakkeet palautettiin toukokuussa 

2014. 

 

Lomakekyselyn analysointi aloitettiin avaamalla kirjekuoret ja numeroimalla vastaus-

lomakkeet aineiston selkeyttämiseksi. Aineisto käytiin useaan kertaan läpi, jotta koko-

naiskuva muodostuisi selkeästi ja aineistoon perehtyminen helpottuisi. Määrällinen ai-

neisto analysoitiin tarkastelemalla vastauksien yhteneväisyyttä ja eroavaisuuksia, ja 

käsittelemällä niitä frekvenssien ja keskiarvojen avulla. Aineistosta laskettiin vastaajien, 

eli henkilökunnan, omaisten ja asukkaiden kesken vastausarvoja ja laskettiin niistä kes-

kiarvoja.  
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Lomakekyselyn avovastaukset analysoitiin laadullisesti sisällön mukaan. Vastauksia 

käsiteltiin aineistolähtöisellä teemoittelulla, jossa aineistosta kerättiin yhtäläisyyksiä ja 

eroavaisuuksia paperille aiheiden mukaan. Tämän jälkeen aiheista koottiin yhteisiä tee-

moja. Analysoinnin päätteeksi päädyttiin kuuteen pääteemaan, joiden alle vastaajien 

vastaukset sijoittuivat. Avovastauksista koottiin tutkimukseen myös suoria lainauksia, 

joiden avulla saatiin vastaajien ääni näkyvämmäksi työssä. 

 

Haastatteluaineisto purettiin litteroimalla, ja aineisto analysoitiin sisällönanalyysiä käyt-

täen. Litteroitua aineistoa syntyi yhteensä 15 sivua. Sisällönanalyysissä aineistoa tarkas-

tellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja tiivistäen. Sisällönanalyysi on teksti-

analyysia, jossa tarkastellaan jo valmiiksi tekstimuotoisia tai sellaiseksi muutettuja ai-

neistoja. Sisällönanalyysin avulla pyritään muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistet-

ty kuvaus, joka kytkee tulokset ilmiön laajempaan kontekstiin ja aihetta koskeviin mui-

hin tutkimustuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105.)  

 

Haastatteluiden tuloksia teemoiteltiin aineistolähtöisesti erittelemällä ja yhdistelemällä. 

Aineistolähtöisessä analyysissä tutkimusaineiston vastaukset pelkistetään ja saadulle 

aineistolle esitetään kysymyksiä tutkimuksen teemojen mukaisesti. Aineistoa teemoitel-

laan aiheiden mukaan ja etsitään siitä eroja ja yhtäläisyyksiä. Mikäli yhtäläisyyksiä löy-

tyy, ne yhdistetään ja nimetään. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

 

7.5 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimuksen teoriaosuus rakentuu niiden teemojen ympärille, jotka liittyivät tutkimuk-

sen aiheeseen ja tutkimuskysymyksiin. Ennen lomakekyselyn ja haastattelujen suunnit-

telua olemassa oleviin tutkimuksiin ja teoriaan tutustuttiin, joiden kautta saatiin luotua 

tutkimusta tukeva teoriaosuus ja keskeiset käsitteet.  

 

Tutkimuslupa haettiin ja myönnettiin maaliskuussa 2014. Tutkimuslupa-asioiden selvit-

tyä lomakekysely toteutettiin hoivakodin asukkaille, heidän omaisilleen sekä Villa An-

danten henkilökunnalle maalis-huhtikuussa 2014. Lomakekysely osoitettiin yhteensä 14 

asukkaalle, 14 omaiselle ja 21 työntekijälle. Kyselylomakkeita lähetettiin yhteensä 49 

kappaletta. Lomakekysely kohdennettiin viimeisen 12 kuukauden aikana Villa Andan-
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teen muuttaneille asukkaille ja heidän omaisilleen, sekä kaikille hoivakodin vakituisille 

työntekijöille. 

 

Vastausaikaa lomakekyselyyn vastaamiseen annettiin kaksi viikkoa. Kyselylomakkeen 

täyttämiseen pyydettiin haastateltavia varaamaan riittäväksi arvioitu aika, eli puoli tun-

tia. Kyselylomakkeiden ohessa lähetettiin saatekirje, jossa esiteltiin tutkimuksen aihe ja 

tavoitteet (LIITE 1). Saatekirje ja kyselylomake laadittiin ja lähetettiin yhteistyössä Vil-

la Andanten johtajan, Laura Eskelisen kanssa. Saatekirjeessä kerrottiin ohjeet kyselylo-

makkeen palauttamisesta varten. Lomakekyselyn tulosten perusteella laadittiin teema-

haastattelun runko valmiiksi ja perehdyttiin siihen mitä haastatteluissa haluttiin selvit-

tää. 

 

Tutkimusta täydennettiin kolmella haastattelulla. Kahteen erilliseen teemahaastatteluun 

osallistui kaksi asukasta ja yhteen avoimeen haastatteluun kaksi työntekijää. Lomake-

kyselyn tulosten pohjalta pystyttiin keskittymään niihin aiheisiin, joissa asukkaiden ään-

tä täytyi saada enemmän kuuluviin. Tätä kautta tuloksista saatiin enemmän aihetta ku-

vailevia. Tutkimustuloksia esitellessä käytetään suoria sitaatteja lomakekyselyn avovas-

tauksista sekä teemahaastatteluiden pohjalta. Sitaattien kautta tutkimustuloksia oli mah-

dollista tulkita monipuolisemmin. 
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8 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

8.1 Lomakekysely 

 

Kyselylomakkeita palautettiin määräaikaan mennessä yhteensä 27 kappaletta. Määrä-

ajan jälkeen palautettiin vielä neljä lomaketta, jolloin niitä ei laskettu enää mukaan kes-

kiarvoihin ja kaavioihin joita tuloksista laadittiin. Määräajan jälkeen palautettujen lo-

makkeiden avoimia vastauksia hyödynnettiin tuloksien koonti- ja analysointivaiheessa 

ja ne käsiteltiin laadullisesti. Osa palautetuista vastauslomakkeista oli asukkaan ja 

omaisen yhdessä vastaamia. Määräaikaan mennessä kyselyyn vastasi yhteensä 6 asukas-

ta, 8 omaista ja 13 työntekijää. Miehiä vastaajista oli yksi ja naisia 25. Kaikki eivät il-

moittaneet kyselylomakkeessa sukupuoltaan. 

 

 
KUVIO 1. Vastaajien jakautuminen 

 

Yhden kyselylomakkeen yhteydessä palautettiin liitteenä omaisen kirje, joka sisälsi ker-

tomuksen asukkaan muuttoon sisältyneistä vaiheista ja kokemuksen muuttoprosessista 

omaisen näkökulmasta. Prosessi näyttäytyi kirjeen valossa hyvin raskaana niin muutta-

van asukkaan kuin omaisenkin näkökulmasta. Kirje avasi hyvin omaisen näkökulmaa, 

kokemuksia ja tunteita liittyen muuttoprosessiin. Näitä kokemuksia on peilattu muun 

muassa pohtiessa ja tehdessä johtopäätöksiä tutkittavasta aiheesta. 
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8.2 Tulokset yleisesti 

 

 

 
KUVIO 2. Keskiarvotaulukko 

 

Kaiken kaikkiaan muuttoprosessi Villa Andantessa näyttäytyi toimivana kokonaisuute-

na, johon oltiin tyytyväisiä. Asukkaiden osuus kyselyssä jäi harmillisen pieneksi, ja olisi 

ollut mielenkiintoista nähdä, miten vastaukset olisivat asettuneet suuremmalla otannalla 

  
Kaikki vastaajat 

N=27 
1. Mitkä asiat ovat mielestänne tärkeitä ennen muuttoa Villa 
Andanteen? 4,41 
Asukkaan tutustumiskäynti Villa Andantessa 4,38 
Asukkaan, omaisten ja henkilökunnan tapaaminen 4,65 
Tieto asukkaan toimintakyvystä 4,73 
Tieto asukkaan terveydentilasta ja sairauksista 4,88 
Tieto asukkaan lääkityksestä 4,69 
Tieto asukkaan elämänhistoriasta 3,96 
Tutustuminen Villa Andanten internet-sivuihin 3,5 
Tieto hoivakodin toimintatavoista ja palveluista 4,54 
Tieto asukkaalle nimetystä omahoitajasta 4,42 
Asukkaan ja omahoitajan tapaaminen 4,35 

2. Miten muuttoprosessi mielestänne tällä hetkellä toimii? 3,53 
Muuton valmistelu (huoneen siivous, tavaroiden ja huonekalujen 
järjestäminen) 3,5 
Asukkaan muutto ja vastaanotto 3,62 
Asukkaan kotiutumisessa tukeminen 3,38 
Lähteminen (pois muutto, kuolema, uloskirjaus) 3,69 

3. Miten uuden asukkaan tukeminen mielestänne onnistuu alla 
eriteltyjen toimintakyvyn osa-alueiden näkökulmasta? 3,46 
Fyysisen toimintakyvyn tukeminen? (päivittäiset perustoiminnot; 
syöminen, juominen, nukkuminen, pukeutuminen, peseminen, wc-
käynnit, siirtyminen) 3,81 
Psyykkisen toimintakyvyn tukeminen? (mieliala, voimavarat, 
muisti, orientaatio) 3,42 
Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen? (sosiaaliset suhteet, 
osallistuminen ja osallisuus, elämän mielekkyys) 3,42 
Hengellisen toimintakyvyn tukeminen? (moraaliset ja 
uskonnolliset periaatteet, hengellisyys, elämänkatsomus, 
elämänarvot) 3,17 
Yhteenveto 4,02 

 

Ei lainkaan tärkeä/heikko 1,00-1,79 

Ei kovin tärkeä/tyydyttävä 1,80-2,59 

Ei tärkeä eikä tarpeeton/hyvä 2,60-3,39 

Melko tärkeä/kiitettävä 3,40-4,19 

Erittäin tärkeä/erinomainen 4,20-5,00 
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vastaajia. Vaikka muuttoprosessi koettiin pääosin onnistuneena, on positiivista, että 

kehittämiskohdistakin saatiin tietoa. Tutkimustulosten valossa voidaan todeta, että ko-

kemukset prosessista ja asukkaiden saamasta tuesta olivat pääosin positiivisia ja koke-

muksina yksilöllisiä. Asukkaat ja omaiset kokivat hoivakotiin muuton yksilöllisesti 

omien tilanteidensa kautta. Uudelle asukkaalle on tärkeää antaa aikaa ja läsnäoloa eri-

tyisesti muuttoprosessin alkuvaiheessa, jotta kotiutuminen sujuisi mahdollisimman hy-

vin. 

 

Koska lomakekyselyn lopullinen vastaajamäärä asukkaiden ja omaisten osalta jäi melko 

pieneksi, on tuloksia analysoidessa huomioitava, että yhdenkin ihmisen ääni on merkit-

tävä vastausten hajontaa ja prosessin toteutumista arvioidessa. Yllä olevassa taulukossa 

on laskettu monivalintakysymysten keskiarvot vastauksista kaikkien vastaajien kesken. 

 

Tulevaisuudessa muuttoprosessiin liittyvää kotiutumista voitaisiin kehittää tukemalla 

asukkaiden kotiutumista vahvemmin. Myös asukkaiden tukemiseen toimintakyvyn eri 

osa-alueilla voitaisiin jatkossa paneutua lisää ja etsiä keinoja, joilla tukea esimerkiksi 

asukkaiden psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä entistä paremmin. Lisäksi asukkaan 

hengelliseen tukemiseen voitaisiin kiinnittää aiempaa enemmän huomiota jatkossa. 

 

Esittelen tutkimuksen tuloksia kokonaisuudessaan alla eriteltyjen teemojen alla, johon 

lomakekyselyn, teemahaastattelujen ja avoimen haastattelun tulokset ovat yhteen koot-

tuina. Lomakekyselyiden avovastaukset on eroteltu tuloksia esitellessä lyhenteillä KL 

asukas, KL omainen tai KL työntekijä ja teemahaastatteluiden sitaatit lyhenteillä H1 ja 

H2. Lyhenne KL tarkoittaa kyselylomaketta ja lyhenne H tarkoittaa haastattelua. Lisäksi 

omaisen kirjeestä otetut suorat lainaukset on eroteltu termillä omaisen kirje. 
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8.3 Muuton valmistelu 

 

 
KUVIO 3. Vastausten jakautuminen kaikkien vastaajien kesken (kysymys 1) 

 

Tutustumiskäyntiä ja asukkaan, omaisten ja henkilökunnan välistä tapaamista pidettiin 

tärkeänä ennen muuttoa. Tieto muuttavan asukkaan toimintakyvystä, terveydentilasta ja 

lääkityksestä nähtiin yhden vastaajan vastausta lukuun ottamatta tärkeänä. Pirilän (2003, 

37) tutkimuksesta ilmenee tutustumiskäynnin merkityksellisyys asukkaan kotiutumista 

edistävänä seikkana, koska käynnillä asukkaalla ja omaisilla on mahdollisuus saada 

tietoa talon toiminnasta ja palveluista etukäteen. Pirilän (2003, 34) tutkimuksen tulok-

sissa korostui myös asukkaan kokeman ensivaikutelman merkitys tärkeänä seikkana, 

jotta asukas kokisi itsensä tervetulleeksi uuteen kotiinsa. 

 

Henkilökunta piti uuden asukkaan elämänhistorian tuntemista ennen muuttoa erittäin tai 

melko tärkeänä. Omaisten ja asukkaiden kesken vastaukset vaihtelivat erittäin tärkeästä 

ei kovin tärkeään. Jäinkin pohtimaan, miksi kaikkien vastaajien kesken asiaa ei koettu 

merkittävänä. Pirilä (2003, 51) toteaa tutkimuksen pohjalta laatimassaan muuttoproses-
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sin ohjeistuksessa asukkaan elämänhistorian tuntemisen edesauttavan erityisesti henki-

lökuntaa uuden asukkaan sopeutumisen ymmärtämisessä. 

 

Villa Andanten internetsivuihin tutustuminen jakoi työntekijöiden ja omaisten kesken 

mielipiteitä laidasta laitaan, mutta asukkaista kukaan ei kokenut asiaa tärkeäksi. Asuk-

kaiden vastausten syynä saattaa olla vanhempi sukupolvi, joka ei ole vielä tottunut in-

ternetin käyttöön arjessaan, eikä tämän vuoksi koe asiaa itselleen merkittävänä. Kaikki-

en vastaajien kesken nähtiin pääosin tärkeänä tieto hoivakodin toimintatavoista ja palve-

luista.  

 

Omahoitajan tapaaminen ennen muuttoa nähtiin yhden asukkaan ja yhden työntekijän 

vastausta lukuun ottamatta erittäin tai melko tärkeänä. Myös Pirilän (2003, 34) tutki-

mustuloksissa omahoitaja koettiin tärkeäksi heti muuton alusta lähtien. Kilven (2010) 

tutkimus ei tuottanut tietoa omahoitajan merkityksestä, mutta hoitajien rooli asukkaiden 

arkeen merkittävästi vaikuttavana tekijänä ilmeni tuloksissa asukkaiden positiivisina ja 

negatiivisina kokemuksina. 

 

 

8.4 Muutto ja kotiutuminen 

 

 
KUVIO 4. Vastausten jakautuminen kaikkien vastaajien kesken (kysymys 2) 

 

Muuttoprosessin toimivuus nähtiin kaikkien vastaajien kesken kokonaisuudessaan hy-

vin toimivana. Kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä muuton valmisteluun. Asukkaan 
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muutto ja vastaanottotilanteen valtaosa vastaajista koki hyväksi. Tyydyttävästi toteutu-

vaksi tilanteet koki yksi työntekijä ja kaksi asukasta. Asukkaan kotiutumisessa saaman 

tuen koki kaksi asukasta ja yksi omainen tyydyttäväksi.  

 

Myös Salosen (2011) tutkimustuloksissa kotiutumisen kokemukset olivat vaihtelevia. 

Tämä johtunee osaltaan siitä, että vieras ympäristö, uudet rutiinit ja käytännöt vievät 

jokaiselta asukkaalta yksilöllisesti aikaa sopeutumiseen ja kokemus tuesta prosessin 

aikana on aina ainutlaatuinen. Aejmelaeuksen, Kanin, Katajiston ja Pohjolan (2007, 45) 

mukaan ihmisellä tulisi olla riittävästi aikaa uuteen elämänmuutokseen, jotta sopeutu-

minen sujuisi helpommin. Joidenkin asukkaiden ja omaisten mukaan muuton hoivako-

tiin oli koettu tapahtuneen liian nopeasti, ja muuttoon ei oltu ehditty valmistautua riittä-

västi.  

 

Otettaessa huomioon asukkaiden määrä kyselyssä oli asukkaiden tyytymättömyys muut-

to ja vastaanottotilanteisiin suhteessa melko korkea, sillä 40 prosenttia kyselyyn osallis-

tuneista asukkaista koki tilanteiden sujuneen tyydyttävästi. Lisäksi avovastauksissa tuo-

tiin esille sitä, että tuki kotiutumisessa voisi olla entistä vahvempaa. Esimerkiksi hoita-

jien läsnäolon tärkeyttä ja uuden asukkaan tutustuttamista talon tapoihin painotettiin 

useassa vastauksessa. Muutto- ja vastaanottotilanteet sekä asukkaan kotiutumisessa tu-

keminen vaatisivat siis tulosten pohjalta entistä vahvempaa tukea.  

 

Kuten Aejmelaeuksen, Kanin, Katajiston & Pohjolan (2007, 45) aineistossa kodikkuu-

den merkitys tärkeänä seikkana esiintyy, myös toteuttamissani teemahaastatteluissa 

omien tavaroiden mukana tuominen hoivakotiin korostui kotiutumista edistävänä teki-

jänä. Tavarat toivat asukkaille turvaa, kotoisia muistoja ja kodin tunnetta uudessa 

asuinympäristössään. Myös teemahaastatteluiden kautta hoivakodin yleisten tilojen 

viihtyisyys nousi esille kotiutumista edistävänä seikkana. Toinen haastateltavista mai-

nitsi esimerkiksi juhlapyhien ja niihin liittyvien koristelujen näkymisen tiloissa mieltä ja 

oloa kohentavana tekijänä. 

 

Tutkimustulosten valossa muutto hoivakotiin on tullut asukkaille ja omaisille toisinaan 

yllätyksenä ja muutto on saattanut tapahtua nopeallakin vauhdilla. Prosessi on ollut joi-

denkin omaisten mielestä liian nopea, ja ajatuksen tasolla muutto olisi vaatinut enem-

män aikaa, myös muuttavan asukkaan näkökulmasta. Nopea ja yllättävä muutto saattaa 
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aiheuttaa enemmän rasitusta ikääntyneelle kuin asiaan rauhassa valmistautuessa. Muutto 

herättää tunteita hyvin yksilöllisesti, ja prosessi näyttäytyy toisinaan hyvin raskaana 

myös omaisille. Useammassa vastauksessa tuotiin esille sitä, että aina ei ole mahdolli-

suuksia valmistella muuttoa riittävästi etukäteen. Myös hoitokokouksen merkitystä ko-

rostettiin useissa vastauksissa kaikkien vastaajaryhmien taholta. Asukkaan lähtemisestä 

kysyttiin vain henkilökunnalta, joka koki lähtemistilanteiden sujuvan erinomaisesti tai 

hyvin. 
 

Kotiutuminen nähtiin kaikkien vastaajien kesken tärkeäksi osaksi muuttoprosessia. Hoi-

tajien roolin merkitys nousi vastauksissa vahvasti esille. Vastauksissa korostui, että eri-

tyisesti ensimmäisten viikkojen aikana on hoitajien rooli ja ohjaaminen uudessa ympä-

ristössä merkittävää. Työntekijöillä oli selkeä yhteinen näkemys siitä, että asukkaalle on 

tärkeää antaa aikaa ja läsnäoloa, sekä tarjota mielekästä toimintaa heti ensimmäisistä 

päivistä ja viikoista lähtien. Tärkeitä asioita asukkaan kotiutumisen kannalta mainittiin 

runsaasti. 
 

Esittely muille asukkaille, että asukas kokee olevansa tervetullut (KL 
omainen) 
 
Hoitajilla pitäisi olla enemmän aikaa jutella asukkaan kanssa (KL omai-
nen) 
 
Ystävällinen ja arvostava kohtelu sekä asiakkaan tarpeiden kuuntelu (KL 
omainen) 
 
Erityisen tärkeää kun uusi asukas muuttaa Andanteen, että ollaan avoimia 
ja kysytään mahdollisimman paljon esitietoja muuttavasta asukkaasta (KL 
työntekijä) 
 
Elämänhistoriaa ehkä tärkeämpiä ovat viimeaikaiset muutokset 'totutussa' 
toiminnassa, minkä verran aktiviteetti toimintaa ja tekemiseen on muuttu-
nut pienen hetken sisällä, mitkä ovat ajantasaiset kiinnostuksen kohteet 
esim. viriketoiminnan kannalta. (KL työntekijä) 
 
Tarjotaan mahdollisuus osallistua virikehetkiin/sosiaalisiin tilanteisiin - 
Omat tavarat huoneessa - Yhdistetään hyvin asukkaan omat tavat ja rutii-
nit hoivakodin toimintaan. (KL työntekijä)  
 
Henkilökunnan tuki, omaisten tuki. Tutustuminen taloon ja palveluihin. 
Tutustuminen toisiin asukkaisiin, tutustuminen ympäristöön. (KL työnteki-
jä)  
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luottamussuhde omaan työntekijään sosiaalisten suhteiden luominen. (KL 
työntekijä) 

 

Toinen haastatelluista oli kokenut kotiutumisen raskaaksi prosessiksi, eikä vieläkään 

kokenut kotiutuneensa hoivakotiin. Muuton ja vastaanoton hän oli kokenut sujuneen 

hyvin. Haastateltava oli kokenut, että olisi alussa tarvinnut päivittäisissä toiminnoissa 

enemmän apua hoitajilta kuin mitä oli saanut. 

     

Ei siin oikeastans ollu mittää. Ihan hyvin. Mä tulin tän ja rupesin olemaan 
ei siin juur kukaan oikeen käyny kattomas tai mitään. Tuliaiskierroksel 
olis tarvinnu käydä. Et se oli semmost et tulee paikan päälle ja rupee ole-
maan. Emmä kotiudu tähän. Ja mä en tiedä mikä siin sit on. Ku mä menen 
illal nukkuu ja mä olen aina jossain muual. Mä en pääse tähän sisään sil-
lain. (H2) 

 

Toinen haastatelluista koki kotiutuneensa taloon hyvin, kun talon rutiinit ja käytännöt 

olivat tulleet tutuiksi. Merkittäviksi asioiksi kotiutumisensa kannalta hän mainitsi omat 

tavarat ja huonekalut huoneessaan, sekä omaisten säännölliset vierailut luonaan. 

 

Otettiin kyllä ihan hyvin vastaan, sillä mä tulin ensin sairaalasta ku olin 
kaatunu. Ja mä olin tuolla toisen ryhmäkodin (nimi poistettu) puolella. Se 
oli semmosta ihan mukavaa, mutta vähän outoo ku piti pukee.. mä tulin 
aamulla yövaatteissa syömään, ni sanottiin että täällä puetaan päivävaat-
teet, mitäs sä yövaatteissa tuut ruokapöytään. Että opettelemista tietenkin 
oli, mutta sitten ku tottu ja huomas että hoitajissa oli mukana semmosii ki-
voja, jotka katseli ja kuunteli, ja joilta voi kysyä, ja sitte ku oppi tietämään 
nämä kaikki systeemit. Ja sitte ku tämän huoneen sai kuntoon. (H1) 

 

Kotiutumiseen vaikuttavia seikkoja olivat tulosten mukaan onnistunut paikan esittely, 

viihtyisä ympäristö ja hoitajien huomaavaisuus, joihin oli suurimmaksi osaksi oltu tyy-

tyväisiä. Nämä ovat yhdistäviä seikkoja, jotka mainitaan asukkaan kotiutumista edistä-

vinä asioina niin käyttämässäni lähdekirjallisuudessa kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. 

Haastatteluissa esille tuli myös omaisten käyntien merkityksellisyys asukkaalle hoiva-

kodissa viihtyvyyttä edistävänä tekijänä. 

 

Vastaanottotilanteisiin ja erityisesti asukkaan kotiutumisessa tukemiseen kaivattiin joi-

denkin vastaajien mielestä entistä vahvempaa tukea. Henkilökunta antoi runsaasti nä-

kemyksiä ja mielipiteitä siitä, millaista on hyvä tuki muuttoon liittyvissä asioissa, mutta 

konkreettisia käytännön kokemuksia tai kehittämisehdotuksia muuttoprosessin toteutu-
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misesta tai toteuttamisesta ei juuri tullut. Tutkimustulosten ja Pirilän (2003, 38) tekemi-

en johtopäätösten perusteella olen pohtinut, että hoitajaresurssien lisääminen asukkaan 

vastaanottopäiviin ja kotiutumisen alkutaipaleelle voisi olla tyytyväisyyttä edistävä teki-

jä myös Villa Andantessa. Erityisesti tiivis omahoitajan läsnäolo asukkaan muutossa ja 

kotiutumisessa olisi arvokasta, eikä se aina ole käytännössä toteutunut. 

 



46 
 

8.5 Toimintakyvyn tukeminen 

 

 
KUVIO 4. Vastausten jakautuminen kaikkien vastaajien kesken (kysymys 3) 

 

Vastaukset tuen saamisesta toimintakyvyn eri osa-alueilla olivat vastaajien kesken hy-

vin vaihtelevia. Tuki fyysisen toimintakyvyn osa-alueella näyttäytyi vastausten perus-

teella toteutuvan hyvin, lukuun ottamatta yhden asukkaan vastausta, joka koki saamansa 

tuen heikoksi. Kysymystä kommentoitiin jonkin verran myös avovastauksilla. 

 

Tieto muiden asukkaiden yleiskunnosta, sosiaalisista kyvyistä on tärkeää 
= onko puhelias yms. Vai jääkö yksin… (KL omainen) 

 

Enemmän ulkoilua! Myös pyörätuoli henkilöille!  (KL asukas) 
 

Fyysistä kuntoutusta pitäisi olla paljon enemmän (KL omainen+asukas) 
 

Enemmän asukkaille ohjelmaa (KL asukas) 
 

Keskustelu asukkaan kanssa (KL asukas) 
 

0 % 50 % 100 % 

Fyysisen toimintakyvyn tukeminen? 
(päivittäiset perustoiminnot; syöminen, 
juominen, nukkuminen, pukeutuminen, 

peseminen, wc-käynnit, siirtyminen) 

Psyykkisen toimintakyvyn tukeminen? 
(mieliala, voimavarat, muisti, orientaatio) 

Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen? 
(sosiaaliset suhteet, osallistuminen ja 

osallisuus, elämän mielekkyys) 

Hengellisen toimintakyvyn tukeminen? 
(moraaliset ja uskonnolliset periaatteet, 

hengellisyys, elämänkatsomus, 
elämänarvot) 

% 

3. Miten uuden asukkaan tukeminen mielestänne onnistuu alla eriteltyjen 
toimintakyvyn osa-alueiden näkökulmasta? 

 (N=26) 

Erinomainen 

Kiitettävä 

Hyvä 

Tyydyttävä 

Heikko 
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Tuen saaminen psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn näyttäytyi vaihtelevasti 

toteutuvana. Psyykkisen osa-alueen tuen toteutumisen vastaajista valtaosa koki kiitettä-

väksi tai hyväksi. Kaksi asukasta ja yksi omainen kokivat psyykkisen tuen tyydyttäväk-

si. Yhdessä työntekijän avovastauksessa toivottiin hoitajille koulutusta lisää psyykkisen 

toimintakyvyn tukemiseen liittyen.  

 

Sosiaalisen toimintakyvyn tuki jakautui vastauksissa kiitettävästä heikkoon. Valtaosa 

vastaajista oli kuitenkin sosiaalisen tuen toteutumiseen tyytyväisiä. Kaksi omaista ja 

yksi asukas kokivat tuen toteutumisen sosiaalisella alueella tyydyttäväksi ja yksi asukas 

heikoksi. Osa asukkaista toivoi enemmän tai erilaisia virikkeitä, mikä nostaisi heidän 

sosiaalista tyytyväisyyttään paikkaan. Esimerkiksi käsityöt ja käsillä tekeminen tulivat 

toisessa haastattelussa esille toiveena viriketoimintaan. Viriketoimintaa on talossa run-

saasti jo entuudestaan, ja pohdinkin että sen olemassaolo ja asukkaiden osallistuminen 

täytyisi tuoda entistä näkyvämmäksi myös omaisille.  

 

Kysymyksen hengellisestä tuesta jätti osa vastaamatta kokonaan. Pääosin hengellisen 

tuen koettiin toteutuvan hyvin, eikä kysymystä juuri kommentoitu avovastauksien muo-

dossa. Vastausten perusteella ei hengellisen tuen tarve näyttäytynyt vastaajille erityisen 

merkittävänä seikkana. Yksi asukkaista ja yksi omaisista koki hengellisen tuen toteutu-

misen Villa Andantessa heikoksi. 

 

Kyl se rukoileminen on iltaisin tärkeetä sit vaa. Jos hartaus on niin kyl mä 
niihin kaikkiin käyn. Ja kyl mä tykkään rukoushetkistä, aika vähän niit 
täälläki on ja vois olla enemmän. (H2) 

 

Avoimen haastattelun pohjalta hengellinen tuki Villa Andantessa näyttäytyi pääosin 

seurakunnalle ulkoistettuna. Seurakunnan kanssa tehdään yhteistyötä, ja Villa Andan-

tessa järjestetään säännöllisesti seurakuntapastorin tai diakonin pitämiä hartaustilaisuuk-

sia. Lisäksi asukkaan tai omaisten kokemasta tarpeesta voidaan järjestää tapaamisia 

seurakunnan työntekijöiden kanssa. Arjessa hengellinen tukeminen näyttäytyi hoitajien 

mukaan vähäisenä ja hoitajat kokivat asukkaidenkin puolelta hengellisen tuen tarpeen 

näkymisen vähäisenä.  

 

Pohdinkin, että mikäli asukas ei itse tee näkyväksi tarvettaan, saattaa se usein jäädä 

huomaamatta. Iäkkään ihmisen hengelliset tarpeet ja niiden tukeminen hoivakodissa 



48 
 

olisivat mielenkiintoinen aihe jatkotutkimukselle, sillä esimerkiksi muistisairailla ihmi-

sillä siihen sisältyy erityispiirteitä. Hoivakodeissa asuu paljon muistisairaita ihmisiä, 

jotka eivät välttämättä verbaalisesti osaa esittää tarvettaan hengelliseen tukeen, mutta 

joiden ahdistuksen ja turvattomuuden tunteita voitaisiin lievittää hengellisen tuen kaut-

ta. Toisaalta, ikääntyneiden ihmisten hengellinen tukeminen on paljon muutakin kuin 

uskonnollisten asioiden käsittelyä. Haastattelemani hoitajat kokivat Villa Andanten 

asukkaiden saavan osakseen lämpöä, läsnäoloa ja kuulluksi tulemisen, jotka Sariolan 

(2011, 93) mukaan ovat ikääntyneiden sielunhoidossa tärkeitä asioita. Läsnäoloa voi 

olla esimerkiksi asukkaan kanssa muisteleminen, lukeminen, laulaminen, rukous ja pie-

nissä käytännön asioissa toimiminen (Sariola 2011, 93), ei siis pelkästään uskonnollis-

ten asioiden käsitteleminen. 

 

Villa Andanten saattohoito-ohjeessa oli mainittu asukkaan uskonnollisen vakaumuksen 

huomioiminen, mutta varsinaisessa saattohoito-oppaassa ei ollut saattohoidettavan hen-

gellisestä tukemisesta lainkaan mainintoja. Pohdinkin, että asukkaan hengellisen tuke-

misen laajempi ohjeistus voisi olla tarpeellinen erityisesti saattohoitotilanteisiin, joissa 

hengellisyys usein korostuu. 

 

Tutkimustulosten mukaan psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemiseen kaivat-

taisiin vielä aiempaa enemmän panostusta. Sosiaalisten suhteiden väheneminen kuuluu 

vanhuuteen, ja suhteiden ylläpitäminen laitos- tai palveluasumisessa on usein haasteel-

lista. Ikääntyneiden yksinäisyys heidän asuessa vielä omissa kodeissaan, luokin haas-

teen vanhustyölle tulevaisuudessa. Laura Kilven (2010, 79) mukaan hyvän vanhuuden 

edellytyksinä vanhainkotiasumisessa toimivat oman elämän rajallisuuden hyväksymi-

nen ja elämän jatkuvuuden näkeminen nuoremmassa sukupolvessa, unohtamatta ikään-

tyneen itsensä kokemaa hyvää psyykkistä ja hengellistä tasapainoa. Nämä ovat asioita, 

joihin ei aina kuitenkaan ulkopuolelta pystytä vaikuttamaan. 
 

Sosiaalista ja hengellistä toimintakykyä pitäisi tukea enemmän, psyykeä 
unohtamatta. (KL omainen) 

 

Useissa vastauksissa korostettiin informaation tärkeyttä liittyen yhteisiin tapahtumiin ja 

talossa tapahtuvaan toimintaan. Asukkaiden kannustaminen järjestettyyn viriketoimin-

taan nähtiin tärkeänä, sillä asukkaat eivät välttämättä osallistu toimintaan oma-

aloitteisesti ja kaipaavat kannustusta osanottoon. 
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Toimintakyvyn tukeminen on keskeinen seikka puhuttaessa ikääntyneiden ihmisten 

hoidosta, ja  se nousee keskeisenä seikkana esille valtakunnallisten tavoitteiden, laa-

tusuositusten ja hoitotyön tavoitteiden kautta. Toimintakykyä edistävä hoitotyö lähtee 

asiakkaan voimavarojen tunnistamisesta ja niiden hyödyntämisestä. Toimintakykyä 

edistävä työ on tavoitteellista ja tuo ikääntyneelle hyvää oloa ja tunnetta omasta tarpeel-

lisuudestaan. Toimintakykyä tukevassa työotteessa huomioidaan ikääntyneen vähäiset-

kin voimavarat, joiden kautta häntä pyritään tukemaan. Toimintakykyä tukee osaltaan 

positiivinen ilmapiiri hoitajien ja asiakkaiden välillä, ja tavoitteiden laatiminen lähtee 

aina toimintakyvyn arvioinnilla, joka tehdään yhteistyössä ikääntyneen itsensä kanssa. 

(Lehtoranta, Luoma & Muurinen (toim.) 2007, 40, 72.) 

 
 
8.6 Yhteistyö ja kehittäminen 

 

Yhteistyö Villa Andanten henkilökunnan, omaisten ja asukkaiden välillä nähtiin kaikki-

en vastaajien kesken pääosin hyvin toimivana. Muutaman vastaajan mielestä yhteistyö 

ei ole tällä hetkellä toteutunut riittävän hyvin. Toiveina ja kehittämisehdotuksina nousi-

vat ulkoilun ja viriketoiminnan lisääminen, sekä yleisen tiedonkulun lisääminen. Moni 

omaisista ilmaisi, että on mukavaa saada mahdollisimman paljon tietoa siitä, mitä oma 

läheinen on hoivakodissa tehnyt ja millaiseen toimintaan hän on osallistunut. Työnteki-

jöiden toiveena oli kehittää omaisyhteistyötä ja osallistaa omaisia aiempaa enemmän 

yhteistyössä. 

 

Tällä hetkellä on yhteistyötä haettu asukkaiden ulkoiluun. Teemoja voisi 
käyttää, esim päivä jolloin huolletaan yhdessä asukkaiden vaatehuotoa, 
talvivaatteet säilöön ja kesävaatteet esille... Toiveena tietysti on, että 
omaiset osallistuisivat enemmän Villa Andatessa tapahtuviin ohjelmiin, 
esim asukasneuvosto, hartaushetket jne...  (KL työntekijä) 

 

Hyvin mutta kehitettävää on omaisyhteistyössä voimempaan ja osallista-
vampaan suuntaan.  (KL työntekijä) 

   

Erinomaisesti, tunnen aina itseni tervetulleeksi ja henkilökunnalla on ai-
kaa vaihtaa kuulumisia äidistäni. (KL omainen) 

 

Omaisten mielestä toimii hyvin, asukkaan mielestä ei ehkä niin hyvin. (KL 
omainen)  

 

Ei riittävän hyvin. (KL asukas) 



50 
 

Avoimia palautteita tuli jonkin verran. Omaisten palautteissa yhteisenä asiana nousivat 

kiitokset hoitohenkilökunnalle. Yhteistyö Villa Andanten henkilökunnan ja omaisten ja 

asukkaiden välillä nähtiin omaisten mielestä hyvin toimivana. 

 

Iso kiitos henkilökunnalle! Arvostan yksilöllistä suhtautumista: Äitini on 
fyysisesti hyväkuntoinen ja pääsee päivittäin sauvakävelylle vaikka itse en 
ehtisi kävelemään, tuetaan asukkaan osaamista (KL omainen) 
 

Ulkopuolisena olen nähnyt ehkä hoitotyön kapeasti, Villa Andantessa 
huomaa että fyysinen hoitaminen on vain osa, äitiäni kohdellaan lämpi-
mästi ja hellästi (KL omainen) 
 
Olen tyytyväinen Villa Andanteen. Henkilökunta on ystävällistä ja avulias-
ta (KL omainen) 

 

Andante on turvallinen, kodikas, kaunis. Ihana paikka; isälle paras lop-
puelämän lahja (KL omainen) 

 

Omaisilta kehittämisehdotuksena nousi reissuvihkojen käyttö lisäämään tiedonkulun 

toimivuutta. Lisäksi vakituisten hoitajien merkitystä jokaisessa vuorossa korostettiin. 

Avoimien ovien päivää ehdotettiin niille, ketkä vielä etsivät hoivakotipaikkaa läheisel-

leen. Omaiset toivoivat myös tilannekatsauksia omahoitajan kanssa, joissa asukkaan sen 

hetkisestä voinnista ja tilanteesta voitaisiin yhdessä keskustella. 

 

Tutkimuksessa mukana olleet omaiset kokivat yhteistyön sujuneen hyvin henkilökun-

nan kanssa. Viihtyisä ympäristö ja ammattitaitoiset työntekijät toivat luottamusta siitä, 

että läheisellä on hyvä olla uudessa kodissaan. Osa asukkaista koki, että yhteistyö hen-

kilökunnan kanssa olisi voinut olla sujuvampaa, mutta kehitysehdotuksia yhteistyön 

parantamiseen ei heiltä tullut. 

 

 

8.7 Hyvät käytännöt 

 

Hyväksi havaittuja käytäntöjä liittyen muuttoprosessiin olivat omahoitajan ja vastuu-

henkilön nimeäminen prosessiin, tutustumiskäynti, tulohaastattelu ja esitietokaavakkeet. 

Omaisilta ja asukkailta tuli yhteinen mielipide siitä, että kotiutumisen edistämiseksi on 

tärkeää, että huoneessa on tuttuja tavaroita ja omia huonekaluja. Kodinomainen huone 
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edesauttaa asukasta kotiutumisessa, ja tutut tavarat lisäävät asukkaan turvallisuuden ja 

kodikkuuden tunnetta.  

 

Tuttuuden, turvallisuuden ja kodikkuuden luominen uuteen ympäristöön tuli esille myös 

Salosen (2011) tutkimuksessa ja käyttämässäni lähdekirjallisuudessa. Lomakekyselyn 

avovastauksissa kommentoitiin tärkeinä seikkoina myös hoitajien läsnäoloa ja erityisesti 

omahoitajan merkityksellisyyttä muuton alkuvaiheessa. 

 

Aluksi on tärkeää nimetä uudelle asukkaalle omahoitaja, että asukkaalla 
on jonkin tuttu henkilö. Kysellään tietoja edellisestä hoitopaikasta, jos 
mahdollista. Ja tietenkin omaisten kanssa tehtävä työ on tärkeää, koska 
sieltä voi saada erittäin tärkeää tietoa. Asukkaan jaksamiseen uudessa 
kodissa. (KL työntekijä) 

 

Muuttoprosessissa ja kotiutumisessa tukeminen, läsnäolo ja välittäminen. 
(KL omainen)  

 
 
Vastuuhenkilön nimeäminen muuttoprosessiin koettiin henkilökunnan osalta tärkeäksi. 

Myös omaiset ja asukkaat korostivat omahoitajan tärkeyttä muuton alusta lähtien. Oma-

hoitaja toimii yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa arvioiden ja suunnitellen uuden 

asukkaan tarvitsemaa hoitoa, ja toimii asukkaan ja omaisten kanssa tiiviissä yhteistyös-

sä asukkaan hoitoon ja kotiutumiseen liittyvissä asioissa.  

 

Ikääntyneen ihmisen laadukas hoitotyö perustuu yksilövastuisen ja perhekeskeisen hoi-

tomallin käyttöön. Yksilövastuisen hoitotyön mallissa ikääntyneelle nimetty omahoitaja 

ottaa vastuun hoitoprosessista ja tuntee asiakkaan hoitoon liittyvät tarpeet, sekä voinnis-

sa tapahtuvat vaihtelut. (Backman, Paasivaara, Voutilainen & Isola 2002, 74–75.) Oma-

hoitajuuden koettiin tuovan turvaa niin omaisille kuin asukkaille. He kokivat tärkeäksi 

nimetyn hoitajan, jonka kanssa asioista ja hoidosta voisi ensisijaisesti keskustella. Tär-

keäksi asukkaiden ja omaisten puolelta koettiin myös, että uusi asukas kokisi osallisuut-

ta heti muuton jälkeen yhteisen toiminnan, esimerkiksi talossa järjestettyjen tuokioiden 

ja viriketoiminnan kautta.  
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8.8 Muuttoprosessin haasteellisuus 

 

Lomakekyselyn avovastauksien, teemahaastatteluiden ja omaisen kirjeen kautta välittyi 

suuri kirjo tunteita ja kokemuksia, joita muuttoprosessi pitää sisällään. Prosessi näyttäy-

tyi raskaana asukkaiden lisäksi myös omaisille. Ajatus siitä, että hoivakoti olisi lop-

puelämän koti, oli tuntunut monesta asukkaasta vaikealta.  

 

Ensimmäinen ajatus oli että minä oon täällä vaan hetken aikaa ja meen 
vielä kotiin. Ajattelin alitajuisesti että een minä, eihän tämä minun kotini 
oo.  (H1) 
 
Omaisille tuli yllätyksenä miten vaikeaa muutto on asukille (KL omainen) 
 
Niin tuota, päivät kuluu mukavasti ja jos ei kulu, ni eihän ne kotonakaan 
kulunu. Olihan sitä kotonakin surumielinen olo siitä että vanhenoo ja hei-
kentyy, eikä voi lähteä johonki kivaan, matkoille ja kaikkee, tai ei halua. 
(H1) 
 
Kyl se vaikeet on kyl mun täytyy sanoo suoraan, ainaki mulle. Joka ilta mä 
olen vieraaseen sänkyyn menevinäs vaa. En mää löydä sitä kotii. (H2)  
 
Itse yritin aluksi käydä joka päivä, sitten joka toinen päivä, lopulta kaksi 
päivää väliin! Kaksi kuukautta meni ikävöiden, itkeskellen… (omaisen kir-
je) 
 
Äitini muisti on nykyisin jo melko kehno, mutta pari päivää sitten kyselin 
häneltä, muistaako hän millaista oli muuttaa tänne Andanteen. KAUHEE-
TA, hän sanoi. Eli sen vieraan paikan ahdistuksen hän muistaa vieläkin. 
Sellaista ahdistusta ei ollut toiseen (palvelukeskuksen nimi poistettu) pal-
velukeskukseen mennessä, koska paikka oli TUTTU ja siellä oli tuttuja 
asukkaita ja hoitajia! Villa Andantessa ei ole ulkopuolisille mitään toimin-
taa, paitsi intervallipaikat, joten tähän paikkaan ei voi tutustua kuten jo-
honkin palvelukeskukseen, jossa käydään esim. syömässä. (omaisen kirje) 

 

Omaisten mukaan oli vaikeaa olla kantamatta huolta, miten oma läheinen hoivakodissa 

jaksaa ja miten hän sopeutuu. Lisäksi jotkin kokivat ahdistusta läheisensä etenevistä 

sairauksista. Toisaalta tyytyväisiä ja huojentuneita oltiin siihen, että oma läheinen oli 

saanut kodin, jossa tarjolla on hyvää hoitoa ja turvallinen ympäristö. Tunteet liittyen 

oman kodin jättämiseen tulivat Kilvenkin (2010) tutkimuksessa esille hyvin vaihtelevi-

na ja yksilöllisinä kokemuksina. 
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9 POHDINTA 

 

 

9.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Luotettavuus ja sen arvioiminen ovat tärkeä osa tieteellistä tutkimusta. Luotettavuutta 

voidaan arvioida erilaisten normien ja arvojen avulla, joihin tutkimuksessa tulisi pyrkiä. 

Keskeisiä käsitteitä luotettavuudesta ja sen arvioinnista puhuttaessa ovat reliabiliteetti ja 

validiteetti, joita erityisesti kvantitatiivisen tutkimuksen mittausten tuloksia käsitellessä 

arvioidaan. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Käyttämäni menetemätriangu-

laation avulla tutkijalla on mahdollisuus lisätä tutkimuksen luotettavuutta. Tällöin on 

mahdollisuus tarkastella laajemmin ja syvemmin tutkimuskohteesta saatavaa tietoa 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 

 

Oman työkokemukseni Villa Andantessa koin paitsi rikkautena, myös haasteena opin-

näytetyötä tehdessäni. Kiinnitin erityistä huomiota siihen, että olin objektiivinen tutki-

mustuloksia tulkitessani ja analysoidessani, ja huolehdin siitä etteivät mahdolliset en-

nakko-odotukseni ohjaisi aineiston tulkintaa ja analyysiä. Ammattieettisen ja tarkoituk-

senmukaisen tutkimustulosten käsittelyn varmistin sillä, etten johdatellut haastateltavia 

kysymyksiin vastaamisessa ja tavoittelin kohtaamista haastatteluissa vailla ennakko-

odotuksia ja asenteita. Koska tutkimuksen kohteena oli työyhteisö, jossa itse toimin 

osana, tuli minun kiinnittää erityistä huomiota objektiivisuuteen tutkimusprosessin kai-

kissa vaiheissa. Omat asenteet ja olettamukset eivät saa näkyä tutkimustuloksissa, ja 

omaa toimintaansa kohtaan täytyy olla kriittinen. 

 

Tutkimuksen lomakekyselyn runko rakentui teemoista, joiden ympärille opinnäytetyön 

teoriaosuus rakentui. Teemat liittyivät uuden asukkaan vastaanottamiseen, muuttoon ja 

kotiutumiseen. Lomakekyselyn kysymykset, järjestys ja sisältö suunniteltiin huolellises-

ti, ja hiottiin yhteistyössä Villa Andanten johtajan kanssa. Uskon, että sain lomake-

kyselyn tuloksista luotettavampia, kun kyselyyn vastattiin nimettömänä. Kyselylomak-

keiden vastaukset käytiin useaan kertaan läpi, jotta kokonaiskuva muodostuisi selkeästi, 

ja aineistoon perehtyminen helpottuisi. Tätä kautta tutkimustuloksien tulkitseminen oli 

luotettavampaa. 
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Teemahaastattelun kysymykset suunniteltiin huolellisesti. Teemojen alla tarkasteltiin 

uuden asukkaan muuttoon vaikuttavia tekijöitä toimintakyvyn eri osa-alueiden sekä 

yhteistyön rakentumisen kautta. Teemahaastattelun teemat nousivat lomakekyselyn tu-

loksista ja liittyivät osa-alueisiin, joita muuttoprosessin toteutumisessa voitaisiin kehit-

tää, ja joista haluttiin saada lisää tietoa. Teemahaastatteluissa tunteet liittyen muuttoon 

ja kotiutumiseen nousivat esille vahvoina ja koin. että tämä kertoi osaltaan haastattelun 

ilmapiirien avoimuudesta ja haastatteluiden luotettavuudesta. Haastatteluiden onnistu-

miseen vaikutti osaltaan myös se, että haastateltavat olivat itselleni jo entuudestaan työn 

kautta tuttuja.  

 

Muuttoprosessin haasteellisuus ja sitä kautta asukkaiden ja omaisten tunteet nousivat 

esiin haastatteluissa ja lomakekyselyssä, vaikka aiheesta ei suoraan kysytty. Tämä ker-

too mielestäni siitä, kuinka olennaisesti erilaiset tunteet liittyvät muuttoprosessiin, ja 

siitä että asiaan tulisi kiinnittää huomiota. Asukkaan ja omaisten tukemisen näkökul-

masta tunteiden huomioonottaminen on tärkeää, ja on selvää että hoitohenkilökunnan 

tarjoama henkinen tuki on merkittävää. 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuus perustuu tutkimuksen laatuun. Täsmällinen 

teemojen valinta ja huolellisesti suunniteltu haastattelurunko edistävät tutkimuksen laa-

tua. Laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat myös haastattelijan taidokkuus ja kirjanpito tut-

kimuksen hankalista kohdista. Hyvä haastattelujen tallennus ja litterointi ovat myös 

merkityksellisiä laatua edistäviä tekijöitä. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 184.)  

 

Koen, että tutkimustulosten analysointivaihe sujui luontevasti teemoittelun ja määrällis-

ten laskentojen avulla ja siihen vaikutti osaltaan myös huolellisesti suunniteltu aineiston 

keräys. Litteroinnin ansiosta pystyin palaamaan haastatteluiden yksityiskohtiin vielä 

jälkeenpäin ja lomakekyselyn tulosten muuttaminen määrälliseen mutoon auttoi tulosten 

ja kokonaisuuden hahmottamisessa. Tutkimusta tehdessäni pyrin noudattamaan hyvän 

tieteellisen käytännön perusteita, joihin lukeutuvat esimerkiksi yleinen huolellisuus ja 

tarkkuus tutkimustyössä, eettisesti kestävä tiedonhankinta ja muiden tutkijoiden työn 

huomioonottaminen asianmukaisella tavalla (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 24). 

 

Tutkimuksen eettisyyttä lisäävä tekijä on, että lomakekyselyyn ja haastatteluihin osallis-

tuneiden henkilöllisyys suojattiin. Kyselyyn ja haastatteluihin osallistuminen oli vapaa-
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ehtoista, ja lomakekyselyn saatekirjeessä korostettiin kyselyn luottamuksellisuutta. 

Teemahaastatteluihin osallistuvien yksityisyys taattiin heille haastattelujen tuloksia ana-

lysoidessa ja haastattelut litteroitiin haastateltavien henkilöllisyys suojaten. Haastatellut 

eivät ole tunnistettavissa lopullisessa tutkimuksessani, eivätkä he tulleet muiden kuin 

tutkimuksen tekijän tietoon.  

 

Noudatin tutkimusta tehdessäni sosiaalialan lakeja ja normeja yksityisyydensuojaan 

liittyen sekä varmistin, että haastateltavat ymmärtävät työni ja haastattelujeni tarkoituk-

sen. Kaikki aineisto hävitettiin, kun aineiston analysointi oli valmis. Vahvuutena vasta-

uksia analysoidessani oli mielestäni työkokemukseni Villa Andantessa, ja se että olin 

nähnyt muuttotilanteita myös käytännössä. Haasteena tulosten luotettavuuden kannalta 

oli palvelutaloon muuttaneiden asukkaiden täyttämien kyselylomakkeiden analysoimi-

nen, sillä osalla asukkaista on muistisairauksia. Myös tämän takia oli mielestäni hyvä 

täydentää tutkimusaineistoa asukkaita haastattelemalla. Haastatteluilla voitiin kerätä 

yksityiskohtaisempaa tietoa muuttoprosessin kehittämiskohdista, sekä nostaa paremmin 

asukkaiden kokemuksia ja tunteita esille. 

 

Käyttämäni teoria ja tutkimukset kohtasivat mielestäni erittäin hyvin. Koen, että aiem-

pien tutkimusten tulokset täydensivät havaintojani ja ymmärrystä omaa tutkimustani ja 

sen tuloksia kohtaan. Tutkimuksista löysin useita yhtäläisyyksiä ja kiinnekohtia liittyen 

omaan työhöni. Salosen (2011) tutkimuksessa käsiteltiin laajasti palvelutaloa kotina ja 

kotiutumisen merkitystä. Saatoin löytää tutkimukseni tuloksista monia samantyyppisiä 

kokemuksia mitä Salosen (2011) tutkimus oli tuottanut. Myös Kilven (2010) tutkimus-

tulokset ikääntyneiden tunteista ja kokemuksista olivat samankaltaisia, kuin oman tut-

kimukseni tuloksista ilmenevät kokemukset. Kilven (2010) tutkimuksen kuvaukset esi-

merkiksi itsemääräämisoikeuden menettämistä vanhainkotiasumisessa avaavat syitä 

ymmärtää miksi muutto ja kotiutuminen saattavat tuntua ikääntyneestä ahdistavalta ja 

kuormittavalta. Oman tutkimukseni kautta en päässyt näin syvälle esimerkiksi muuton 

aiheuttamien tunteiden syy-seuraussuhteissa, ja olikin mielenkiintoista pohtia niitä Kil-

ven (2010) tutkimuksen kautta. 

 

Tutkimusten kautta sain vertailupohjaa omiin tutkimustuloksiini, sekä pystyin hyödyn-

tämään niitä havaitsemalla esimerkiksi kodikkuuteen, kotiutumiseen ja oman kodin jät-

tämiseen liittyviä tunteita ja seikkoja selkeämmin. Pirilän (2003) tutkimus asukkaan 
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muuttoprosessin toteutumiseen liittyen oli toteutettu eri näkökulmasta kuin omani, ja 

tätä kautta muuttoprosessin ymmärtäminen laajemmin ja oman tutkimukseni tuottamat 

tulokset toimivat mielestäni toisiaan täydentävinä. 

 

 

9.2 Jatkotutkimushaasteet ja kehittämisehdotukset 

 

Suurin hyöty työstäni hoivakodin arkeen oli se, että muuttoprosessiin liittyviä vahvuuk-

sia ja kehittämiskohtia voitiin havaita selkeämmin. Tutkimustuloksia käsiteltiin hoiva-

kodin johtajan toimesta henkilöstöpalaverissa yhteisesti työntekijöiden kanssa, jolloin 

henkilökunnalla oli mahdollisuus päästä keskustelemaan aiheesta.  

 

Muutto hoivakotiin on laaja prosessi, johon liittyy paljon erilaisia tunteita, haasteita ja 

sopeutumista vaativia seikkoja.  Koti on ihmiselle tärkeä paikka, johon liittyy usein rak-

kaita muistoja eletystä elämästä sekä ihmisistä, ja on luonnollista että oman kodin jät-

täminen on tuntunut monesta asukkaasta haastavalta. Kodilla on erilainen merkitys eri 

ihmisten elämissä, mutta yhdistävä tekijä on kodin luoma turvallisuus, joka muuttuu 

väistämättä muutettaessa uuteen ympäristöön. 

 

Enemmistö asukkaista oli tyytyväisiä muuttoprosessiin, mutta kehittämiskohtiakin löy-

tyi erityisesti asukkaan vastaanotossa, kotiutumisessa ja toimintakyvyn tukemisessa. 

Tutkimustulosten perusteella omaiset kaipasivat enemmän tilannekatsaus tyyppisiä pa-

lavereita, joissa asukkaan voinnista keskusteltaisiin yhdessä omahoitajan kanssa. Tä-

mänkaltaisien mahdollisuuksien tarjoaminen omaisille olisi arvokasta. Tällöin omaiset 

pysyisivät ajan tasalla läheistensä vointiin ja hoitoon liittyvissä asioissa ja he saisivat 

tilaisuuden rauhassa keskustella heitä askarruttavista asioista. Hyvä jatkotutkimusaihe 

olisi mielestäni omahoitajuuden vahvistaminen ja kehittäminen, ja sitä kautta yhteistyön 

ja asiakastyytyväisyyden vahvistaminen.  

 

Mervi Pirilä (2003, 38) toteaa opinnäytetyönsä tutkimustuloksia esitellessään, että uu-

den asukkaan muuttaessa taloon on koko henkilökunnan vastaanotto tärkeä. Erityisesti 

muuttoprosessin alkuvaiheessa tulisi uudelle asukkaalle nimetyn omahoitajan olla mah-

dollisimman paljon läsnä hänen kotiutumisensa tukemiseksi, ja omahoitajan työvuorot 

tulisi suunnitella tämän toteuttamiseksi. Omahoitajalle tulisi Pirilän (2003) mukaan va-
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rata asukkaan tulopäivänä koko päiväksi aikaa tutustuttamiseen ja turvallisuudentunteen 

luomiseen. Koska vastaanottoon ja kotiutumiseen kaivattiin joidenkin vastaajien mieles-

tä entistä vahvempaa tukea, voisi näillä toimenpiteillä olla vaikutusta asiakastyytyväi-

syyteen muuttoprosessin vastaanotto- ja kotiutumisvaiheen osalta myös Villa Andantes-

sa.  

 

Muita tutkimuksia ja opinnäytetöitä lukiessani sain monipuolista tietoa siitä, mitkä asiat 

vaikuttavat osaltaan onnistuneessa kotiutumisessa uuteen ympäristöön, sekä kuinka 

merkittävä rooli omaisilla ja henkilökunnalla on uuden asukkaan kotiutumisessa hoiva-

kotiin. Muuttoprosessi kokemuksena näyttäytyy hyvin yksilöllisenä, ja kotiutumista 

edesauttavat asiat voivat vaihdella paljonkin eri asukkaiden välillä. Myös omaiset näyt-

tivät kaipaavan tukea muuttoprosessin aikana ja ylipäätään oman läheisensä sairauden ja 

voinnin tukijana. Läheisen sairastuessa, sairauden edetessä ja elämäntilanteiden muuttu-

essa sopeutumista vaaditaan myös omaiselta. Olenkin pohtinut, olisiko Villa Andantes-

sa tarvetta mainostaa esimerkiksi omaisille suunnattuja vertaistukiryhmiä. 

 

Joidenkin asukkaiden ja omaisten puolelta viriketoiminta talossa koettiin puutteelliseksi 

tai sitä toivottiin lisää. Viriketoimintaa on talossa runsaasti jo entuudestaan ja pohdin-

kin, että sen olemassaolo ja asukkaiden toimintaan osallistuminen täytyisi tuoda entistä 

näkyvämmäksi myös omaisille. Lisäksi tulisi pohtia, onko toiminta asukkaiden toivei-

den mukaista, vai olisiko siinä kehitettävää. Itselleni työntekijän näkökulmasta virike-

toiminta Villa Andantessa on näyttäytynyt antoisana ja asukkaita innostavana. 

 

Pieni osa tutkimustani oli selvittää hengellisen tuen toteutumista Villa Andantessa, joka 

ei ilmennyt erityisen näkyvänä osana hoivakodin arkea. Hartaustilaisuudet ja muut hen-

gelliset tilanteet tapahtuivat Villa Andantessa lähinnä seurakunnan toimesta. Hengelli-

sen tuen ja läsnäolon antaminen vanhustyössä saattaa olla joillekin asukkaille tärkeää, 

vaikka he eivät itse osaisikaan ilmaista sitä näkyvästi. Mielestäni hengellisten tarpeiden 

selvittämiseen tulisikin kiinnittää enemmän huomiota jatkossa, ja Villa Andanten käyt-

tämiin Saattohoito-oppaaseen ja saattohoito-ohjeeseen tulisi lisätä erillinen ohje asuk-

kaan hengellisten tarpeiden kuunteluun ja toteuttamiseen liittyen. 
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9.3 Oman ammatillisuuden kehittäminen 

 

Koen, että opinnäytetyön aihevalinta ja opinnäytetyön työstäminen ovat edistäneet 

omaa ammatillista kasvuani. Työn tekeminen on ollut onnistunut oppimisprosessi, jossa 

olen tullut pohtineeksi monia tärkeitä asioita. Opinnäytetyöprosessi oli pitkä mutta an-

toisa kokemus, ja avarsi näkemystäni erityisesti hoivakotiin muuton vaiheista ja siihen 

liittyvistä kokemuksista ja tunteista. Yhteistyö Villa Andanten johtajan ja työntekijöiden 

kanssa oli alusta alkaen dialogista ja tapasimme opinnäytetyöprosessin kuluessa use-

amman kerran. Opinnäytetyön suunnittelussa ja kirjoittamisessa toimin itsenäisesti, 

mutta tukea oli aina saatavilla työelämäntaholta. 

 

Opin monia tutkimuksen tekoon liittyviä asioita prosessin aikana, kuten laatimaan kyse-

lylomakkeen ja lähestymään tutkimaani aihetta erilaisilla tutkimusmenetelmillä. Uskon, 

että taidoista voi olla hyötyä itselleni myös tulevaisuudessa. Koen opinnäytetyön myötä 

pystyväni toimimaan esimerkiksi muuttoprosessin toteuttamiseen ja prosessin arvioimi-

seen liittyvissä asioissa paremmin kuin ennen, ja olevani valmiimpi nyt myös sosiono-

mina. Työn myötä minulle on kehittynyt lisää ammattitaitoa tunnistaa ja arvioida asuk-

kaan hoidontarvetta ja tuen toteutumista toimintakyvyn eri osa-alueilla. Mielestäni nä-

mä seikat toimivat hyvänä lisänä omassa vanhustyön osaamisessani.  

 

Koen, että sosionomin ja diakonin tutkinnot joihin olen valmistumassa, täydentävät toi-

siaan hyvin, ja olen tullut käsitelleeksi opinnäytetyöprosessin aikana monia asioita laa-

jemmin kuin pelkästään sosionomin näkökulmasta. Prosessin aikana pyrin selvittämään, 

kuinka hengellistä vanhustyötä tehdään hoivakodissa ja millaisia tuen tarpeita asukkailla 

siihen liittyen on. Tämän kautta jäin pohtimaan monia mielenkiintoisia seikkoja ja sitä, 

että hengelliseen tukeen palveluasumisessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota. 

 

Hoitotyön haasteena nykypäivänä on vastata kasvavan ikääntyneen väestön hoidollisiin 

tarpeisiin. Ikääntyneen väestön kasvu ja eliniän piteneminen tarkoittavat hoidon tar-

peessa olevien määrän lisääntymistä, ja vaikka sosiaali- ja terveydenhuollossa on pyr-

kimys vähentää laitoshoitoa, on selvää että osa iäkkäistä elää myös tulevaisuudessa lai-

toshoidon yksiköissä ja hoivakodeissa. Tästä näkökulmasta opinnäytetyön aihevalinta 

oli mielestäni ajankohtainen. Tutkimuksellani olen voinut kerätä tietoa siitä, miten te-

hostettuun palveluasumiseen muutto ja kotiutuminen Villa Andantessa toteutuu, ja mi-
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ten sitä voitaisiin kehittää. Mahdollisesti tätä tietoa voidaan hyödyntää myös muissa 

laitoshoidon tai palveluasumisen yksiköissä jollain tasolla. Opinnäytetyöprosessi osoitti, 

miten monella tavalla hoivakotiin muuttavat asukkaat, omaiset ja henkilökunta kokevat 

prosessiin liittyviä asioita, ja mitkä ovat niitä seikkoja, jotka edesauttavat asukasta ko-

tiutumaan uuteen kotiinsa ja ympäristöönsä mahdollisimman hyvin.  

 

Ennen opinnäytetyötä arvelin, että työn toteuttaminen tuttuun paikkaan saattaisi olla 

vahvuus, jonka kautta voisin saada tietoa ja tukea monipuolisemmin. Uskoin myös pys-

tyväni tulkitsemaan tuloksia paremmin, kun talo ja käytännöt ovat itselleni entuudestaan 

tuttuja. Tämä olettamukseni osoittautuikin pitäväksi, ja uskon kokeneeni ison harppauk-

sen oman ammatillisuuteni edistämisessä osaltaan myös tämän ansiosta. Prosessista on 

ollut hyötyä itselleni myös työskennellessäni Villa Andantessa lähihoitajan ammatissa-

ni. Työn myötä koen tavoittaneeni prosessille itse asettamani tavoitteet. 
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LIITE 1: Saatekirje 

 

Uuden asukkaan muuttoprosessin toteutu-

minen Villa Andantessa 
 

Arvoisa vastaanottaja, 
 
Olen kolmannen vuoden sosionomi-diakoni-opiskelija Helsingin Diakonia-
ammattikorkeakoulusta. Teen opinnäytetyötä, jossa tutkin uuden asukkaan muuttoa hoivakotiin. 
Osana opinnäytetyötä tutkin muuttoprosessin toteutumista Villa Andantessa, ja suoritan siihen 
liittyen lomakekyselyn Villa-Andanten henkilökunnalle, uusille asukkaille sekä heidän läheisil-
leen. Lomakekyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa muuttoprosessin toteutumisesta Villa An-
dantessa.  
 
Lähestyn saatekirjeelläni teitä, koska toivoisin osallistumistanne kyselyyn. Kysely on vapaa-
ehtoinen ja se toteutetaan maalis-huhtikuussa 2014. Kysely vastataan nimettömänä. Arvioitu 
vastaamisaika on noin puoli tuntia. Opinnäytetyötä ja kyselyä varten on haettu ja myönnetty 
tutkimuslupa. 
 
Jos teillä on kysyttävää, voitte ottaa yhteyttä minuun tai tutkimukseni kontaktihenkilöön Laura 
Eskeliseen. Lomakekyselyn tulokset analysoidaan ja kootaan osaksi opinnäytetyötä, joka val-
mistuu syksyllä 2014. 
 
Kyselyyn vastaamalla voitte antaa arvokasta tietoa Villa Andanten muuttoprosessin arvi-
oimista ja kehittämistä varten. Vastaathan kyselyyn 6.4. mennessä. 
 
  

Iloista kevään alkua toivottaen ja yhteistyöstä kiittäen, 

  
Inka Suhonen                                                 Laura Eskelinen 
sosionomi-diakoni-opiskelija                        palvelutalon johtaja 
inka.suhonen@student.diak.fi                              laura.eskelinen@mediverkko.fi 
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LIITE 2: Kyselylomake 

 

Sukupuoli 

 

( )  Nainen  

( )  Mies  

 

Vastaaja 

 

( )  Asukas  

( )  Omainen  

( )  Työntekijä  

 

 

1. Mitkä asiat ovat mielestänne tärkeitä ennen muuttoa 

Villa Andanteen? 

 

 

Erittäin 

tärkeä 

Melko 

tärkeä 

Ei tärkeä 

eikä tar-

peeton 

Ei kovin 

tärkeä 

Ei lain-

kaan 

tärkeä 

Asukkaan tutus-

tumiskäynti Villa 

Andantessa 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Asukkaan, 

omaisten ja hen-

kilökunnan ta-

paaminen 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Tieto asukkaan 

toimintakyvystä 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Tieto asukkaan 

terveydentilasta 

ja sairauksista 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Tieto asukkaan 

lääkityksestä 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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Tieto asukkaan 

elämänhistoriasta 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Tutustuminen 

Villa Andanten 

internet-sivuihin 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Tieto hoivakodin 

toimintatavoista 

ja palveluista 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Tieto asukkaalle 

nimetystä oma-

hoitajasta 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Asukkaan ja 

omahoitajan 

tapaaminen 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

 
 

2. Miten muuttoprosessi mielestänne tällä hetkellä toimii? 

 

 
Erinomainen Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Heikko 

Muuton val-

mistelu (huo-

neen siivous, 

tavaroiden ja 

huonekalujen 

järjestäminen) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Asukkaan 

muutto ja 

vastaanotto 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Asukkaan 

kotiutumisessa 

tukeminen 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Lähteminen ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Muuta, mitä? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
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(pois muutto, 

kuolema, 

uloskirjaus) 

 

 

3. Miten uuden asukkaan tukeminen mielestänne onnistuu alla eriteltyjen toimin-

takyvyn osa-alueiden näkökulmasta? 

 

 
Erinomainen Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Heikko 

Fyysisen toimin-

takyvyn tukemi-

nen? (päivittäiset 

perustoiminnot; 

syöminen, juo-

minen, nukkumi-

nen, pukeutumi-

nen, peseminen, 

wc-käynnit, siir-

tyminen) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Psyykkisen toi-

mintakyvyn tu-

keminen? (mieli-

ala, voimavarat, 

muisti, orientaa-

tio) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Sosiaalisen toi-

mintakyvyn tu-

keminen? (sosi-

aaliset suhteet, 

osallistuminen ja 

osallisuus, elä-

män mielekkyys) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Hengellisen toi-

mintakyvyn tu-

keminen? (mo-

raaliset ja us-

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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konnolliset peri-

aatteet, hengelli-

syys, elämänkat-

somus, elämän-

arvot) 

 

 
 

 

 

 

Muuta, mitä? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

4. Mikä on asukkaan kotiutumisessa mielestänne tärkeää ensimmäisten viikkojen aikana 
(mainitkaa vähintään kolme asiaa)? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
 

5. Miten yhteistyö henkilökunnan, asukkaiden ja omaisten välillä mielestänne sujuu? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

5.1 Onko teillä toiveita tai kehittämisehdotuksia liittyen yhteistyöhön? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
 

6. Mitkä ovat hyväksi havaitsemianne käytäntöjä liittyen muuttoprosessiin kulkuun ja 
asukkaan kotiutumiseen? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
 

7. Avoin palaute: 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 


